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وتم،واسعتجظيعملإلىثررةكذلكهيالضاممنمتحرحائرةثبةيهعنلم

والدمار.للملحق!قةوأدوات!دبلقينكسلهحها

ايحريرية،ابورةن!رران!مثكلتالقللقممأساويافماركهبخمقلىالمرجماتإزولض
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مسقهل.وبلاماضبلاأفا

العدوانلمواجهةبعزمو!سعىحاضرةمضىوقتاًىمنأمحرلغىايحدياتجزائرإن

نأهكذااسطاعتتدالحا!ل!رادةايأسسهة.تهمهامنفوفهاطاثاتاكرالىطرلقعن

6ئعةربشجاعةتسمون،اطصوصوجهعلىونساءرجالوهناك.الموت6غريزعلىنتمر

ودكلمة،والممانعوالإداراتوابخامعاتالمدارسري!ص،تحيريهتمماناء!عادyهوا

.الموتونحاطرللتهديداتيوماَلالحدىابلادمحموعليوالحركةاهماةلعثواحدة

للمطابئ.الطويلةالمرحلةأتءالوطةنالعمنوإلهامهطاقهيتمدالظدهذاوثل

الذاكرةكذكرليتواضعيقدريساهمولعله،ايجذرهذاثلعلىال!بهذاولمحث

نقدية.لقراءةوالمعروفةهذا"الهقينرمن*جمملهاالقالجمهلةيالاَمالالجماعة





مةمقلى

الريثد.إلىكاملجهللملكافزهنوهذا5491.نولمبرأولعنيفمباأمحقرنربع

الاحماءاتأحلىثولربه!ر.حذإلىتجذدلكيخاص،يثكلقئكاهـلشبهوكما

دون!ه/همنيقربوماالعمر.منعشرةالحامسةدونالجزاثرىالبنمفأنإلى

ايحريرأجلمنلابضرلا،مايثرةالايعحمار!ابظميعرفوالمالفتانهؤلاءوكلالعثرين.

هزَتالقاثالأحلىإلىباببماما"يعل!من*ابظرإم!ن!ةاب!طة،الحقاثقهذهوثوكلىالوطق.

.2%1عامإلى91كرعاممنالجزاثر

كأنهيزاللاالعهد،هذابحرارةعاشوالمنيابشة4ك!أ،نولمبرأول!نإداوحق

ا؟رحة.وقعتحقأوكأفا.حارةثزالمابرؤهاساءالقالجروحلأنلذلكا؟رحة،

،"قريب+موتأو"اخ"وموت؟ابفيأووالسجن؟الفضبوأيام،القلقلماليإن

نهاالزمنينَرلنالمقا!س،هذهتجاوؤالقوابطولات،الإنسانمقاسليهيالقواطمانات

ثهئاَ.

بالرجوعإلاالحافركفسيريمكنلمإ؟العئماولاىلته،بدأأنويجبيمكنُاياريخأنإلا

أطروحةعنن!ثأولقدالمبر،لقدانمنطويلزمنثمرةالكظبوهذاالمعاشر،ا"فيإلى

يتخففأنمنلابدو!ن،2!بئأعدت!بوهو)7591عامنوقشتاللىولة،للىمحوراه

ابهجهة،الأتسامُنهحُذنتنقدوهكذا.واسعجمهورإلىبابشةتراءىيسهللمحهمالضهن

الهوامشخلالمنتسحاد،أنيمكنالقالمراجعبتحقَقكما،الطولالمفرطةالملاحقوأزيلت

الفاصيل.إلاالحديلاتتولولم،اشمبلقدالعامةالمورةأمامفحة.كلآخرالمذكورة

على،يمكن،أخرىدنَراتوفاك.جلىيدةقراءاتًإلميَحميهمماأحهانأهذهاسفادختولملى

جديلىةويثهادات،قزرَتجديدةِوقائعضوءعلى،لاحقةبمورةنفسهاثفرضأن،الظلب

نأعنبعدأزالماابلهذاليابحثأنذلك،نجشتجديدةولائقأوعها،ابقابكُشف

لقمامِاكسبةالفرمةوثقكمجديدةأبحالاَتحفزايواضعةالمساهةهذهنرىأنوأمباييهمل.



اطضقة.عنابحثإلالههوىلانقايقوهوللجزائر،الحديثالتاريخحولنقايثي

ليالوطقايحر-!أجلمنابفالكاريخحولقلقدلثيءكلبأننعقد(نيعرياولقد

لالأحداث.خامةلمورةاللقالعهد،هذاإلىالعائدةال!باتمحرةإلىبابظرالجزائر،

نإماولكن6.جقدلكرةعهاكعطاايوم،موجودةَامبحتالق3الفخمةالمراجعلقوائم

الئيءوهذا.يقالأنيجبمماال!برربقيأدهندركحتىمعلوماقاواسكللالقراءقا!!ول

لاالاخمامن،إلىوحتى،العامالجمهووإلىلابسةالتولسهلأصحوالذيالمعروف

النظلمناياريحيالجزءئملَهالذيالجلدىالجلهذامنالطاليالقسمإلاالواقعفييؤئف

لوفح،لمالقوالأسرار،المتمةوالمراحلالطمفةاباطقأما.5491j6291يينوتعالذ!ي

إلىالأدعىولكنجدأ.كرةَيظلَلقط،جزلاَالمعروقىأوجهداَ،لعرفلمالئوالوتائع

واذويلاتايحهزة،لالأهواءالتىُيثثوهتالحوادثمنافاتمالقمهوريب،دلاالنظر،

منالأدنباطذريخاياًهذابماثرةلأمللكيجدأبكرأيزالماالوتتهللرىالمنرضة:

؟ابقديالفكر

واياتفة،المخلفةالفعلردودإلىنظرهوإراطواعمةَ،،بذلكالاعقادإلىالإنسانويم!ل

هوإ؟ا!رلهعقدهانهبل،المزةهذهيعابمموفو!،كليثرهاالقدوماَ،والمدرضةأحيانأ،

هذاليأياسي،أوهاتمِ،بدورقامواالذينمنالمفثينمنمحموعةًأنإلىالاعتاربعيننظر

علىالحمولام!نةيقدمانلوجودهمكانوبنإَ.أحهايزالونماذاك،أواطاسمالحادث

قحلمنولسالذاثية،المراقةوعفز+"المخنقةدوربالمظلليلعب،ف!نهابمفة،شهادقم

ولس،الأولىجزائر!نن،دالدرجةغرمؤلفينمغمن،بالمقارنةهو،الجزائر،داويخأنالممادلة

المحفة،الروايةليدقريبأكلهمحمورأويظلبليزاللااياريخهذاكانإ؟اأيضأممادفة

داريخ"كأس!س"ليهي،الأولىبالدرجةالمشكلةولهست،قفتهعنالإنساندلاعفيأو

تجريدُهاأيكها*الاسحمار"إؤالةقضةُهيلل،الوطنىايحريرحربكاريخوبمياصةالجزائر،

وأالمموعالتاريخعلىكجوابإلادأحتمؤرهالاأنإلىادردهجدلةمفةكلمن

الاسحماري.4المسطرابديولوجهةإطارليالمتمؤر

مشوىإلىنمللكيايبرير!ي،لكويخالإيديولوجيالمشوىتجاوز(نهيوالقفة

الذاقي،ابقدعلىلمحرصالذ!داكمنالذاقي،أيبر-ورعلىحرمأالأقلابقد!،اياريخ



كاشفاَهو،لذاول،لابسةموقعهلصنيفكرمماأثلللاَخر،يابس!ةموقعهلحنن!كروالذي

اطاصة.وناتغاتاالعمقة،وحدقامعوياس،عظمةمنلمحهابمااطامةصمهعن

المعويةمنهويع!،عشالذيالحديثالضاثفإعادةمحاولةأنومحعغ

ا!ولةولكنيايقنطت.المحغةالعقدةمعن!ة،الأيفاءجعلليالركةُلحارضمابمقدار

المرحلة،عوليالذالةالملطخة!رال!داتدلكنادرةَلدومابمقدارالفرور!من!دو

نلغأتامعهنظنالذ!الحَدإلىدالذاجةلدلعاًنغرومننقدرْونحن،الحثموضوع

ال!ثكلمحكلرعزعلاالقالقاعاتإخفاعالممكنمنإنالمحدان.هذامثلليالموفوعهة،

ولتلى.محاملةلاالذ!الواضحبالانابحر،برعةالملحمةروايةعنوالاسحافة

اتوزطأنفىلك33ول+أ9سريوسزاويةمناكظرللملاحظمحالتججزدنطمعأنفاالقفة

مراهمهلوجئتالذ!الجلهذامنكظولنحن.حاياليالأه!ةعظمفاال!ثخمي

كانتحساستيعلىألارُهاللعف(،الومهة)ياكظرطُهعتالقالأحداثلعذاليوأغضت

الاها.ومحاسين،دلكاطربسنواتعلىثهوداَنكونأنىوللوفسلفاَ،مرهقة

"اكريخهذاأواللأ،ميزاللاالذىاياريخهذامحالةلينساهماناباسةلذهونرالد

1I*الملاحظيينوماثرةجديةعلاثةيقميوالذيفرهاجنبنواعهكحذثالذيفي

اكزمةالحالهةالمجمطتوفهممعرلةُموفوعهالذ!الماشرلاياريخدرات:وموفوع

يمكنلا،والذاتوعالموفينالأفضلايماهيعلىطريمه!قوموالذ!الكر،علىواثملة

الجدلهة"7.الفلسفةعن!مدايغوْرأن

دالمفةهكذا،المعزفالماشر"+اكريخإطارليتماماَيدخلدراشاموفوعانوالحضقة

المفلينلينالمراعيةوبالعلاتةعلها،المس!طَرالأزمةولظرفإلط،ابظورللأحداثعراالمط

نأ!نوعلنااثورة،لاسمايحولهذاومطلبلد(ت،القالتحؤلو!سرورةالمتجالين،

نعدلنولكت.الماركسيالمفهومياجمازليالمراءة،أداةخلالمنتحواها،و!قللمرلها،

هيدظلْ"الأخرة"الطريقةولكن،الأخرى،الفس!رريةاليماواتعلىالاغماد،الشبلهذا

الاتجماعة.اولشوجدلةالمخة،القوىمشوىالاعاربعينالأخذ

العالمألهتالقالاسحمارلحفةالطلمهةالحركةمنجزءهيالقالجزائربة،وابورة

مسرحانتقالكعلنالقابوريةلاطركةتملإنما،الأولىالطلمهةالحربمنيدءاَاكلث،



اطضعةابدفطقةن،ابسطليتجئذالفارتةابطقة،!وللإمبريالهة،المعادممطابفال

اككلأ.الطلمليوالجائعةالفلاحهةاليهلإلىابورية،ابدر!لعزووالتىالأبخة،للسعطرة

الاثراكة(والبرويارياالرأعالة)الماعةالكلاص!كةالماركسهةقدتهاالقدلةالمطوعلى

للعالماثوريالدورعلىيؤكدونالذين(ورولا،علىايمركزةالرعةأمحابمعادلةلزدان

بالاسقلالالمطالةلىنوهكذاالوطق.ايحررحر!تخلالهنالمَخلفالزراعياكلث

lلبظلالأعمالإطرلييدرجللاسحمار،دكلطالمطابظلعنصيرالوطق، لمعادممي

العالمي.المسوىعلىالسلطة(جلمنابضالليولايالىللأمرياية،

اطرصمنأكبرمقداراَيشدعيوالاَراء6الأنظمةواختلالى،الجديدةالدولن!ثوءولكن

تجربةوكلللد،لكلوالمشخمةاطاصةبالحالاتمحدودةِتحللاتِالظمإلىويدفعوالحذر،

ال!ملة.يفرعهته،الجزائريةايجريةودلالةمدىق!اسعلىحرصنايجدالمنظورهذاوليمعتة.

؟ابورةكلمةفانستخدمأنيمكنمعنىباْ!ي:نتساءلأنهوشء،كلوأول

جاكاتترحهاالقnominalismeالأسةتبئأناباشة،هذهلي!سعا،لاإنه

انفسهمهموكوه،كثورةما،عدِلياباسعاشهماعلىابورة،كلمة!اطلاقJ.لالاسأصال!

الأساسهةالمعاووإن.المراجعةقيالاحفاظمعإلا9،أحاناَنخلفةكلطتخلالمن،كذلك

لكيالجزائريةالحالةأمام!وضعأنكشة،1لذهجمب،الثورةلحريفعام،بوجهاثمولة

الأخررة:هذهم!نئحدّدكهفألغل،ب!ثكل،نعرف

لللاعةوخونَ،العنفلطريقأولألطهرإنما،القائملبطامجذريبهفيلالثورإ،--لملفف

للقطعة.المتطزف،باطلهلزمةالمورةكذهنفسهاتجدممالحة،كل!رلضل!نهاالإملاحعة،

يبرزكان،سنواتسعمنبهرخلالالجزائر،فيالوطقالتحريرأجلمنالمسلَحالنفالوهذا

lالسلطةبينابلة،كففط .السلاححملالذيالثعبطقاتويخلفلاسحمارية

كولَفالقالجماهربخذتوكفها،الجذريةمفهاجمكمواثورة،-الجماصرسُاركة-

لهاوألاحتحاعة،ايحريرأجلمنالنضالفيالجماه!رومسامةوكانتالأساسةهاقرقا

وجودهافرضلكيالاسحمارية،السلطةيهقامتالذيا!موىإسقاط

نأيمكنالذيالتظ!ممنأل!حذدونمنابورة،تمؤرأنيمكنلا-ايطم-

لاايمردأنحينوعلىغالماةالنجععلىالحرصيكونوفاولمجعه.انسجامهللعمليفمن

01



الحرية،إلىالظمأفذاتحذداثورةف!نكيت!،طالالقللحرية6يقاوملاالفجاراَإلايكون

جبهةبلمنأممتالقابنىو!نتوالالغاط.6للقاعداطفوعيقفيجمعيغرلرمهمة

حقضة.مضادةسلطةَ-سريةإدارةوإنمثاءالمسلّح،ابفالخلالالوطق،التحرير

ابخر!،العملليابجعلمثرطايظمهذابشجهبولاللتظم.المعطةالأ!ةعلىلضهد

المفةعنكذاويعلنجديدنظامإنمثاء6إرادعنكذلك!بزإنهبللقط،ا!مائمللنظم

لتأسعسعته.الرسهة

ايمرَد،عنتخلفوهيايفذ،حالةليمثروع،الأولىيالدرجةواثورة-الشروع-

لضعها-القالسالقةلالرؤيةكذلكولكنلقط،ايطمةولمفهاابجع،علىكلرمهالا

الذكليالعالمأنقاضعلىإن!ئاءهكريدالذيالعالممورةيةالروًهذهليودلاحظعملها.لأهداف

مضادم!ئروعهوإنماالظئم،للنالامالمعكوسةالمورةهوالذيالمشروعوهذا.قديمهلريد

علطوالمقضي،للزوالالمدعوالوفعمنول!ابلُالذىبمالسلالردَمنإيجا!تهيشمذ

بفسهالرىلاالقالثوريةواطركةالمسقل.6صورلستمدإنما(ضرأ،الحافرلمن.بالهدم

ليلا،القمامعلىتادرة،الحامةلمواهاوالذاقيالموفوعيابمومشوىنم!ثهاالئالم!تمإلا

ابقضبكونهسبهأيُترفلالهالاسقلالهذامحوىأماالوطق.الاس!قلالمنالإطارهذا

الاشعمارية.السلطةأقاقهالذياهممةقم

ويُؤلَر:الثورىللمشروعالفعلياي!قيؤلفوهو-الاقصادىالاجتماعيايحؤل-

والايديولوجا،الدولةوطعةالإتاج،علالاتأيالاتمادية:النهةمشولاتيخلفلي

ذلكولكنالالًج.لذه!قاسإنماابووي،الم!ثروعeffectiviteلاعلهةف!ن"وحقاَ.الساندة

يل،نهايةمن!عرفلا6اثورولكن:كذلكانجزإلهبلفقط،يمرلمالأضرهذااًنيممي

االمرحلةإلاتفحَاثوريةالسرورةمراحلمنمرحلةمنوماا.االأفقدثهدوماَلظلهي

لما!زائر،ليقامتالقالمسقحالصراعمرحلةلمانها،ققناالقالحالةليأماتتبعها،الق

ولكنالاسقلال.لعداستطلاعاتمنإلههاانفافماضؤعلىإلاالحققيمناهاليهسب

هذهيحدْدالذيأنإذالوطق.ايحريرلحركةابوريةالمفةيحد!ديكفيلالوحدههذا

الوظاثفلوزيعإعادةلدىالهديم،مرحلةلعدتمَالقاي!ةلاعادةالمعطىالمعنىهوالمفة،

!نهبماتاْبأنن!سمحلابحثالاتهاءعنييدة!زاللاالسرورةوهذهالاتجماعة.



دعد.تُجاوزلمعلىيلىةتقفاتطماله،لييحملالاَنالظئمالانقالىالدوراًنذلك*ا"ضيْ

موكة.فرضاتالايقت!مأنيسَطحلاالذىالملاحظعلىصبةالمهمةيجعلماوهذا

الورةأخذطرلقعنالمعولةهذهعلىالملبنشطغأتبايدافقدنا،يحلللعماأما

المروعيينالمقاردةطر-!عن،الداخليمنطق!إدراكعلىدالحرص"وذلكبكلطقاالجزائرية

واحدآنليستجهثحامحالل!نوهكذاالظنم".التطقولينايحريرجبهةتلمنالمعلن

عنصدرمانخلفتحللوةلىالمستح،الصراعمرحلةعلىهمنتالقاطوادثعلاقةإلى

محايات.أو!صريحاتمنايحريرجهة

بابموصيملالأولىأمانات.للاثليالمدروسةابموص!منًفأنويمكن

أفاعلىتُذمتوالقا!دة،مستوىعلىاجتماعاقاخلالايحريرجبةبتهاالقالرسة

نوابك!94،نولمبر!ان،أولىجهةمنوهي،.الأساسيالمسئتدثولفوهيعضدقا.عنكعيم

اتجماعلياينىطرابلىوبرنامج5691XأوتليSouس!aول6الموماممؤتمربطفُيالذي

6291.جوانلي،الجزائريةللجمهوريةالوطةاللجنة

المحالة،ليالرممة:الحزبنشوراتمنتلفل!فاالولائق،مناثانعةالفةأما

!سمحوهي.الأساسهةللولا!لقالضروريةايكملةالنمرصهذهلفوثوً.وابناتوالكتطت،

ايحرير.جمهةاشمهاالقالأيعاسةابدئنفيأوياكدوإمامحواها،توضحأماك

6والقادالمسؤولينومقالاتوالمظبلات،وايصرعات،اططبات،تفهياكثةوأما

منلهتغالذيالفس!رو()أوبايأويلالعظئديابعىبوملالمراجعهذهوكسمحُالشاسون،

لالمثهاداتاصيهملتابل،هذاليمعلوماناإنوبقل.تطقهالمكلفةالأساسهةالفاصرتجل

عنيجبواأنتلواالذينالتحرير،جبهةوتادة،المسؤولينقدماءتجلهنبايثرةللعاهاالق

القالد!قةالمعدوماتففغل.العمقوامتاتاشكرنا،عنللح!روصورةهنافلجدواأشينا.

مععلاتتهلقدروان،الفليثكليهالمحطالجوإلىالمعلنالمئروعنيدأناستطفابا،قذموها

اكمل.يمورةايطحق

باللجوءكلسمحلاغزارقاولكنكة.مادةَ،المعلوماتوهذهالولانق،هذهممموعويؤلف

للظئجلابشةجمداَمكلفةالحالةهذهدبدو،الق12المجوىتحل!لليالكمةالطريقةلىاٍ

بعأالمرتبأوابسقالموفوع،يحاللالكضةالطريقةإلىفهامضنافقدوهكذاايوخاة.
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Alain!و.لنآلانلج!ثًهنه6،ولonnalisteا!للمخطَط Touraine.

الطرض،مبادىأيعمل:منظومةكلليمشركةمادىلحةحولالمخططهذاويمفمل

والجماعةوالذاتللاَخراثملثالوعيقايلالق54+،،ألهوالكلةidentit!)افوية(والتماهي

.13الكلة

يصننويقومللمراع،كممطلحابدايةلينفسهعنيعبراثورىالممثروعانوالواقع

محارت.نفيالذياطممهوالذي4الاَخرْ

ولعريفأللخمم،تحديداَ،العملمنابلهذايوضحالذ!لميطرص"مكلم-ءولِمفيأ

تملللاالممالح،نازعمسوىعلىيُعزفإنمافاطمممعه.ضامأنجمبالقللعلاقات

الاجتماعي،ابظامليوبلىورهstatistبوفعهولكن،كذلكهوحهثمنبالفرد"كريته*

أوله!،،!298عاكهضةالمجموعةإكباتسابهوكذلكء،!،ولهء،رَىالمط

4الحثخعصمنابوعهذاويكبر epersonnalisation،وفوحيزدادمابمقدارللعداء

للاطمم!صن!قطيقخيلاالمعارفةأوالحارضأمعلىأن؟لك.عالمصليالطرضعواهل

كذلكيقميإنهثميلدى،(نيجبالذيلبطامالاضطهاديةالطحعةعنالكشفايطأيمغي

يحريفبه!رر،حذإلىالاختارهذاويحَنايطرض.تجسدأ!ابفال،وساللاخهار

يملعنلىما،المراعيالوفعمنالمبرنفادل!نوهكذا.المصالحليالضدوالساعاطمم،

.الاملاحاستحالةعلىويبرهنلهه،الممارىابظمالعلاقعنيكشفالمط!عة،حدإلى

الففئملالذيالقائمابظاملإفاءوحهدةكوسلةلرضأ،ندسهالففاختهارلفرضوحئذ

نإعلهه.رذاَإلاابوريةالحركةعفح!ذيكونولافانون!اَ.اعبرالذيالنفأو،الأساسي

مفادر؟الواقعليوهو6،لثورالمغادالعفعلىاثوريللعنفالمثهورالردَهوهذا

!أ،لبفينضأمفطِهد،هوحثمنالاَخرندىيكونالعفايإبههذاثلوليللعف.

يلىلعتماالعف،ف!نأخرىجهةلاريميي"45.ومن"لاعلهيحثهنللذاتلأكذانه

القوىاسقطابيحذدايطزف،إلىلمعودهأىله،مدىأثمىإلىالتفادأولالحارض

يعَززايجفع،أجلمنجهداَ،نفسهالوقتليوثرالمطرفةثوىيبورإله.المتواجهة

عنلفلأاطاصة،الهويّة،ونمة،الذاتلعريفنمةأهم،ولثكل،المعركةليالفامن

الاَخر.لعريف
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"احتازسؤىعلىمشو!ن:علىيظهرالحارض،كمدأفهولملهولِةمالم-لمما2

محالليالففَيقاللكما،بالذاتيثعوزيالآخر،الشعورَويقابل،الفعلومشوىال!ثعور"

وحدقاولحزَزلئجمعالمماراةقوىل!نوضأ،الذاكية.الهويةمحالليالعملوحدةُالطرض،

اطمم.الاَخر،فدالمثزكة،معارفتهالي

إلىايخهةالاراداتويصهر،المملحةوحدةعناكفايفامنمثاعرَالهويةبدأويحفز

اكقفاتفيوزإلىويخهالوحدإ،لى!الاخلالىيرذالذىهوالانصهاروهذا،الهدفنفس

يثهدانمهاروهو(:المعارضة)أوالطرضبمدأالمحَنالأيعاسيالتناتضلمملحةالداخلهة

الجممي.الشعورإلىالاتجماصننالعاملينوومول،الجمعيالكطنأوالوجودالاقعلى

ونوعت!فلها،القوالمماعالاتجماعي،دفمره"الجمعي"الكمانهذاالهويةمبدأفودعرٌ

فهجمعلل!نهولذا؟الاجتماععننوالبعثبالتحريريكلفهإنهثمالتارجمي.ودورهالقافة،

جنرى.انقلابإلىالمدعوةالكيةالجماعةياسماكطق

!أ46لوريمشروعيكلاطاصtotalit،الكلةمبدأتدخلالمستوىهذاوعلى-3

فالورودلىون،المعاديةأوالمماواةللجماعة!عريفدونمنيُتصؤرأنيمكنلاالذىالمثروع

47ايفادعلاتةلييدخل،الأولإلىيابسةهذاأنحثمن،إنشاؤهيخميمسقلي

antinomie.هولل6مفةجماعةإطارعلىيقغرلااثوري،الممثروعكولولكن

بررماوهذا.جملةالإنسانوالمجتمعثفروإلى،ولniversaافي،أالعالمةإلىبالطموحيخاوزها

ابورةعنتحدثكدمالمارك!بكلامويوضحه18الطلمهةْ"ال!ئمولهةبممطلحديكوفلت

وجهةمنلدألأفااللاإفساصة،حهاىعلىالإنسانمناحتجاجأثولفأفاويعبرالاتجماعهة،

يخفملأنالاَنبعدالفرديرلضالقالاجتماعةالمدينةولأنالحققي،ا!اصالفرد،نظر

خلالمنابورةإنثمالانسانةء4الحضقةأى!بنان،الاتجماعةالطعةضقةلُفلعها،

السهدجديةلوسَعوهياباس،ولكلللأنسان،ال!ملايحريرإلىايغاَقدفمشرو!ا،

ابظور،منظورهذاومنمعأ،وال!هدالعبدتحر-ستحققالاضطيد،على!قفيإذالقوالبد،

إلى،الفعلمشوىليلعود،القمشروصهابورى،المشروعيَشمذإنما،ال!ملايحرير

ابورية.السيرور!ليالطمةلدورالمدعوَة"المحركة"ا!موىإلىأي،الفاعلةالاجتماعةالظمر

لعودللاالشمولهة،مدأتجسَدلافا،والعملابةبينوتحقهقه،الممثروعبينوسطةفاأوبما
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ولس،المجمعالعاثقثةإلىاثورى،يالم!ثروعالمدعوّةالجماعةثملولبهينفهالُثل

جمياَ.مشروعاَاثورىالمثررعكانولهذاال!ثاهل.المجمعكله،امحيمعبللعنها،جماعة

ليوالداظةاتلرةالاجتماعةالرهوطدلك،المؤسساتوراءمنالمضروع،هذاوئدرك

لطقا!لم"جمعي"كانإلىيعودانإنما،الهويةبلىأوكذلكالحارض،لملىأالمصاع.عراع

جمملهذا(نبالمقايل،يعق،لاابووكلي،رلكنال!ثمولة(.)أوالكلةبميدأمعزلىكلَي،قمع

الاجتماعةالرهوطيخلفليئ!ررهاالتيالصلةالحوراتبوعبعاَلاعلأ،خطاَ

الذممطابلليمفوحاَ،الهويةإطار!نكلمالاْمحر،أمحرالملاحطةهذهولمح2َْب"هالمعنة

الوطق-ايحريرأجلمنابغالمحالأممي-!فَا

الموحدةكاقانخلفيينلملإدوالق،السلاحتحملالتىالأمةأبعادلكليمكنمالأوسع

وليوهالاصقلال"."ايحرير"كلماتليالمعنىنفس!فعلانفصها،الوطهةالحماصةمعل

ولينؤعه،في،الاجتماعيالفعللهمالممكنمنأنبايدو،والعملالم!ثروعيبنايجالههذا

الحبرفيمحالاىنخلفلي(،ووسط)كدلالةإلههمناه6وإعادالأدعادْ"2"المحددة"وحدته

والشمولهة.،tوالهوالحارض،ليأىلطاهر،'و

عمل،نالامثولفوالضمول!ة،،والهويةالحارض،مادىأنابالعنيمبألاويجب

عنالكلاميمكنلاأنه"22دووينالسطويؤكلىبهنها.لمحماالاردباطولهقةفىلك،بحكموأفا،

ابدممأهذه!نتإذاإلالخماَ،بهربصورةاجتماعةوحركاتلاريم!ي،عملأوفعل

يقللاالطرض،مدأليالاَخر،كعريفلانوهكذاينها*.فهماومربطةمعاَ،موجودةاثلا"

وهذا6بالذاتلهسماهولالآخر:الكليالمجمعدعريفعنولا،الذاتدصيفعنالالفمال

للشوريالكك!ةاللىالمفةعنالواقعلييكشفدكراو،عردككونأني!دالذيالحردف

لأناإذنبالآخرينألكر"فأنا*كوجو"،لِلْىجديداَ!عبرراَدموغالق،"+عول!،لالصرية

نفسهالوتتولي،للذاتبهفيالاَخريلركإنماوالمراع،وايلة،الطرض،ففي23.موجود

،يقومانمابل؟المجزداتMAPلييضانلا،والذاتالاَعر،أنإلا.الذاتهذهنك!ثف

فهماكلاَيجعلالذيالطرضأماتمامأ.متن،واجتماعيداريمي"إطارليمثخَمةبمورة

3أ"lأ"،4ايجمع"قايلهةمنمفادةمغإلىالرجوعلمضيالاَخرفلىيقف ocia"لك!

المعَن.المجمعذلكليالمحاوضينمنواحدكلومركزدررليأياسهاتجلىالقالمح
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ويحذد،groupeالجماعةليوالالسجامالوحدةيحققالذيالهويةمدأليكذلكوالأمر

4b.!لذاقما.ولاحمتىلذاقما،إيهمايطرممالعسااككدوهذا6الوحدهذهولكنالذا

البروزليالركةعن(يفأ!رانوها،الاَخرمعوالحارضالفملعمالةلييدخلانإفمابل

دورإلىوالومولالاسحمار"،"لعلنرفهاالقالطلطتمنوالحروجاياريميي،المسرحعلى

القدمأنقاضعلىجديدكمعوإن!ثاءلمسقله،رالمانعبمصره.ايحكئم،الفاعلالفصر

فدشه،أسرار،المعولفرباتوتحت،الهدمعملهةخلالمننيهشف،والذي!دم،الذكلي

ا!ة.زوا!اهمنزاويةوألفأسه،وعمقمادى،تماسكودرجة

نأعلاالذىالمجمعونكرةككلّ،امحمعلعريفعلىابق-الكلهة.بدأل!نوأضراَ

اًونالرهطلههيواجهالذ!يالمراعيالوفعجعثانليويشتع،جذوره!مَدتشه-

يهبُ،والذاتالاَخر!عريف"!+ومحذداَ*ب*محذداًيكونإذوهو،رصان.المطالجماعتان

اثوري.اثروععدالةينثحل!نههذاوبحكم،ومعنىق!مة،دورهنهماكللفعلِ

)فرام(ديخام!ةليو!ساهمالاَخرين،المبدأينمعولقةعلاقاتالمهادئهذهمنكلويق!م

الاتجماعةاطركةهذهولكنلعلاَ.6الموجودالاتجماعمةاطركة!عكسالقالفعلمنطومة

منيكنلمإنالععب،منأنذلك.المذكورةالمادىهذهأحدغلةَ،الممارسةليثُبرز

يها.الت!لؤعلاقةعلىبقيأنالمشحل،

المهدأينعلىويهمنالشمولهة،بدأاكريمية،اطركةلييسود،عندماأنهإلىءإيجاز،ولنشرءَ

!كونوعدئذ.ركز!ههيالقالايديولوجاأيضنة(دوغماليةنحويكونالاتجاهلىنالاَخرين،

!ذمهاالتىداللوياتاكنرقلهل!كونكطالصدة،ليايجمَددالمشروعحرلمحأتعلقأيثيءكل

يمحالسلطويةممارسالهنحرلىأنيمكنالذيابظاموثبرُّرلهطيالرممة6َالعقد(نإدالواتع.

الشالق.اتمهيكله،لهذاابمورجةوالحالة!ملأ.اشدادياَحكط

الاقيهلان،الذاتدعريفعلىشءكليقومحثبداًالهو!ة،يسودهاالئالحالةلي(ما

علىكحرعىعدائيجمو6ِّمهذديأفالشعرالتىالأتل!ةوضعوهذااعي.الدلعلالمنحويكون

الطائفة.مننوعأيمحلأن،الطيةهذهإلىالهادلىعملهايعامروتدهويها،مإلة

اتافا،لريبعمايعشرعيالقهيالحارض،مدا!فةِالأخرةاطالةلانوأخ!اَ

هوالذياطمممعايطوضمنفرامهادشمدوطقتحردرحركةكقاللفاAخاص،بثكل
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علىلُبلوروالمسحمَرالمسحمِربينلفملبائةِاييز!الايحمارية،البنمةأنودلكالمسحمِر،

القابقطةللككلىئذهوالعنفنالحارضالانين.اطمميناسقطابالمراع،سوى

هذهومنالأساص.المرجعيمبحالذ!الآخرإلىلابشةلالذات،الشعوراحازإلهانهي

اطعمين؟ينوايمايزرالحارض،،الرفضلسمةمشعاَيكونالوريالمثروعلاناباحهة،

وبدأللاَخر،المقلويةالصووةإلىالذاتدمريفلى-سدَداالذيالهويَةبدأليحتىهذاويَمِح

آخر،م!نأ!منامحروهنا،اطلى.امحمعنضضالمقلا!معريكونالذ!Jالضمو

يقريئما،تجمغتحلُلواسطهاالقالحلاماتمحموعةهيحعثمنابورة!عريفيخطق

Double!ما!وعلى،مقلوبوهووجهَهأدق،بعورةأو.لوجههمقلودأوجهأيحملالذ

لىنابظورهذاولي24.ممكناجتماعيليرويفةالمنقىالنفلهيقدئهامرآ!ليلراهأنيمكن

لعمل!و!ثرطرفض،موفوعهوحثمنالأخرو،حضوركلَعةيُبرزالاسحماريالنطامنفي

النفي.لفيطر!عنالذاتلاكدهنإيجاب!

المعادىوالنضلالوطق،المطلبإطارليالماير،أويالمرويةالثمورليالاياسوهذا

المسحمربينيقومالذمم!الصراعاندلكفمله.ألابخميهامعاملهوإظللايحمار،

عنبهبرلدتةلهك!ثفهويل؟محارعينالموينمحفة،منعكاللبةلسوالمسحمَر،

وأالمسحمرادتبادل!نوالحفور.الياباووايفل،الاطراحأووالقبرل،الرلضجدية

.بحفورهموسومعالملييجرىطرده

هذاأيحواالأورو!ون،"اًيها25الأرضممنّبملانون:ل!بمقدمتهليساردرويقول

اكر.صلممتمعينأجانبسرونالل!ل،ليخطوات6عدبعدلضاعفه.ليأدخلوا.بالكل

الذينوالمرلزتةثر!لكم،لم!لبيقرَرونهالذيالمم!رردثقضونإفمواص!وا:لاتربوا،

نأدونعتىعلهكم،الكلاملييستمرونولكهم،رأوكموربماكها.يدالعونأوكرسوفا

!نوانحلوتالكم،،الطلنحلوقاتلالآلاء،:القلبلمعق6اللابالاهذهإنأمواقم.يُضفوا

إلكم،إلايخهونيكونواولم(،والعلم)الوعيالأنوار!همنشرونوبهممة،نفومأ

!ضئههمنازوهالكيجهلونكم:لافمالأبناءأما.علهمالردَعاءحّقلتكقمونلاوكم

وطاويطخميرن،بأنكمفاسب،لعدعنفتشعرون،أتم،،وأما.تركملصتوللئهم

أتمستكونونلجر،فههاسهطلعالقالظلماتهذهولي.دورهللكلخولأ:!ردعلىونل!ل،
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لرالزقراء!خلالمنتفحوالذيسار!ر،يمفهالذيالجؤوهذا!مةهول!26.7الزومي

ممموعاتليأيايحرير:معركةخلالالجزانر،لينجدهأنيمكنالذيالجوَهونانون،

يملفها-!مَسسزية،حلقةلي،المدينةليأوالسزية،ابارهذهوحوليلأ،المظومة،

الآخرايععادأبهر،أساسهةيمورةيقخي،الاشبعادهذالكن.عالمهعلىوالقفاءالمحمِر،

الزوماتكالتوبنتجطّن:لأنهالاطَراح،فعلليحاضرأيزاللاالذ!الآخرأ!بذكه،

Zombiesَنأمار!ريريدماب!قداردوماليكطَ،أولهسالانقالهذالانالمعسكر،!ترأخرا

لعلعلىالاتمارمحزدقلأريثح،أوزوبيإلىالآخرردكزدأنذلكمنوبهر:ره!!وٌ

بذكه.الزوميوجودعلىي!ثهدبالكاير،والثعورهذا،ابفي

!إدراكالجزائر،ليالمسحمِرضدَومورهابفالأدواربمخلفايذكرمحزدباو!سمح

سديأولادتائليخلفلعدهومنالقادر،عدكاقامالقفالمقاوهة(ففل:بثكلالأمرهذا

امحلضذوطنن،رجالِمقاومةكانتالفرنس!نن،واله!منةالمزوضدواثمرافيالشخ

الأكرالمشوىعلىيقومالراعوكانواللاد.،الأرضهوابفال،موفوعو!نالأبخي.

ثارالقا!مفهةلهالكنلمتحاريين،علاثاتالحممينيينالعلاثاتو!نتكثخصاَ،

لا.الاحفاظالآخرالطرفولِريداعمالا،الطرفيناًحديريدالتىابلادقض!ةإلاوثذكر،

وأبثخمتهم،لهـةالمطإلىباطجة!شعرونكانواوالمقرافي،،عمامةلوولاالقادر،عدللا

أجنأ.يزاللاكانالمجلأنإذمئكلة:ثرثكنلملأفاهويهم،لأكد

نخلفعلىو!ضيهذه،المقاومةلحر!تيحدَىكونهعلىكدريجهاَ،الأخر،هذاولكن

سطىالحقولوددأت.وصدهألرلطيبرزئت،الأرضليجذورهئتكانايمزد،أيث!ل

عايراتلشركقالعائد!للواخرالمشمرينوالرحيالومولمواعدنُسقٌوالمرافىلالكروم،

الثحاري،للرأعالابثهطينال!ماسرةولودايخداميدأكط27ماريموالمه!اجرممي،المحط

ضخمة،لأنةالجوانبا!ولة،اللامعةشرانحهامدَتالمدنإنثمايوظف.هـ2،لرأسطلثم

لمحمحمح!ثاوةسجدويعَر(.المقلةالزخرلة)أ!الروكوكونوعمنالمعرددالجمالن!ثر

محرأ6للمودىوأوالدوتماليل،دأجرامي،القرىوتجّهزاالهلالمحلالملبويحلُّ؟!دلرائة

البرولان!ل!نللموسهقى،Mosqueلكشكتحلىإفاثم2،الاسحمارْلألطاللشدما

Provenceحث6!وخاصة!مورةومداوسششفات،أفأوهالكايوسطااجتازتقد
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قمراَ،غالبأ،أيفأهويمحالمسحمِرعالمل!نوهكذا3ْالفرنسهةايالقالةاللفة!طمميتتم

بللقط،اغمتأرضهأنيرىلاالذىالمسحمَر،علىنفسهلِدرضإنهدلالحضور.وكلَي

إلىالقاليالاعرابيخفالىبحهثشخمته:يمغماوكل!نه،كذلكوفبهو،اعغب

الاقحاد!.الاسنلال

الطقةعا!قعلى،أوسعوبصورأالعقلة+ابجة"عاث!علىسعقعل!لهالسطسالعملأما

والنربة.ابفيتجريةالمور،لأعفوعايثاالمسحمِر،عالمإلىككما،وصلتا،اليين،الوسطى

حقإلىوالومول،والواجباتالحقوقلييتساوياأنعدا،الأولطموحهماظنذلكوعلى

بههامماالرعممطبهما،فعلىأماالانتخاب!.العملعالمنفافما،،محالوجمعلاال!ملةالمواطة

الذاتدعريفهيبصنها:واحدةنقطةعلىيتزكزف!فاأحطداَ،واياعدالاخلاف،مرت

الذيالمسحمِرمعتماهواعدمالافم+بالتفل+،القالًلونأماالمسحمِر."أيا،خر"إلىبابشة

وأما.بقائهايعمرارعلىالطير،1إكابفيكذاي!ئررونل!فم8،+وضعهئمللأنفهميطبون

وهويهمخمومهتى،علىكثذدونف!فممفدلين،امرادوللمحننأ!نواصواءالوطون،

مناطمومةهذه(عابالذيدالافسادف!منعاَكرلونلافمرلك!علونوكلىماالقالمحة.

ونخلفونالمحمِرين،غربأفمعالهاَأمواقميرلعونقراهمالاسحمارى.الحغورجراء

داركهم؟إن!ثاء!طعاد!المشعمِر،تجلمنالمزيَفأوالمرفوضالتاريخعلىويردّونكهم،

لاْيثواقهمولعظهمه،للشرقيخمبمانه،منضونأفملعرونالذيالنربيجالونونراهم

الإسلام"إنت.الدينلياخلافهمعنالعل!ءإعلانجماكونهكط32،والحويفةاطالمة

الذي،للذاتابفيهذالفيإلالهستالكلطتهذهوطق"،والجزائرللق.والعربةدفى،

الاسحمارى.ابظملرضهاالقاكتفةمنلأ

يعريفالوجوديالاياسيصشجزلعاَ،والمرنوضايفَل،ابمصالمسحمَر،اًنوالحق

إه!ن!ةنفسهيهبكانلانهاللاح،حلوعدهاالاَخر.أجلمنوجودأنهلوكطذاده،

الاَخر.بخفيإلاوجودهيؤكدلاللمسحمِر،الن!فةمحاقهليولبههمسقل.ممرتحقق

االمائم.الوفعرلضمنإيجاتيشمذالذيابضض،المشروعإلالهسيحملهالذىوالمئروع

الاسحماريابظاملرلض،لقوةتألرة33،والثمول،والهويةالطرض،مادئلانالمعنىوكذا

الأساسي.المرجعيؤلفالذي
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الجلىلهةونفجناميهنطويلةس!روور!فايةلفيو5491ًعامنولمبرأول!نوبن

وإدانات،rejetsإطراحاتمنلهامامعقطععة،س!ورةبدايةأيفاَرولفف!نهالاسحمارية،

عةالقطحةهذهلحطيالمسلَحةابور!و،قيوالظسات.وقاعاتوتأكد،نفيوعور

معاَ.الالزان،وعورايطرلىعورتخلطكط،بقوةوالعقلافو!فهايحيطدراماكهكهة،

طريقعنلاالمسحمر،وصايةمنايحزرتحضقإلىيتمفيالقطعةس!ووةل!نواًخرراَ

بهرودئكل"الطلمهة"،إلىاللجوءطريقعنكذلكبل،فحسبدالسلاح""القارع

ابلمنيخقلالذاتتحريرل!نوهكذاالطلمي.المسرحعلىالبروزطريقعنلثخهماَ،

به،ألزمهالذىالطوقمنللخروجالطلمي،الضصرويدعيالحارجيهـ3،المهدانإلى،الداخلي

لالعالمة.العالميثعوبلكلإَ،ندااوريعالةيكنلمإنخطابهذاإن:ال!سحالآخرحفور

أماواخجاج.نفيخموميةهيأ!هذهاطموصةلإرادةضروريةبه!ية!ظهرالتيهي

عنداريحي،دالذات،كعمرالاكرافلطتحققالذمميالبروزمحاليمثلل!نهاطارجي،المحهط

والابريالهةالاشعماوف!دالنفالليواورمةالواسة،للاسحماراكهفةالحركةطريق

اطارجي،العالممنيشمذالوطقايحزرأجلمنابفالل!نوهكذاالطلمي.المؤىعلى

ذلكاوعلىاعلي.اللىالعالمفيالسائلىةوالعودياتالفموطمنوالتحرر،أفقهكوسهعإمكاية

تحؤلودايال!المشعمِر،لسطرةالمشعمررلضكمثللمهيإذاوطق،ئحريرحركةلفللماذا

؟وطنعانيهانانلطيخابهصراعإكالكاخلي،الصراع

المثروعل!نوهكذا.الوطنىالتحريرحركةعملليالحارجةالسهاسةأه!ةيفشرماوهذا

لبضالبعأولفغلا"خارالهويحذد،العالميالميدعلىخاصلدورنفسهيلزمالثور!

دينولهقةعلاقةدقامأنين!غيالمقهاس،مذا،ف!نهذلكوعلىالوطة.الحدودداخلالظلًم

ممموعهما.ليالثورلِن،والعملىالم!ثروعفهمأجلمناطارجهة،والسهاسة،الداخلةالسياسة

مرحلةأنواطق.الماضيإلىدصدالقكلكهيسلفاَ،نفسهاكفرضأخرىملةوهالك

أ!ضح،ولئنطولل.نضجثمرةهو"،عفوينشوءتاجلهسشكرسه،الذيالم!لَحابفال

إلىباب!ةبهر،حذإلىيفشر،لالهالمسقل،،الحالىالجزائرموقفضوءعلىايجرلة،لعلى

35.اياريمييمجاله!ؤلفوالقسقه،القاياركلهةالمرحلة
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مشلهواا

جمامعةالسطصة،العلومليدولةدصراهأطروحةو/لعمل.،/لث!ررعلملحزمرلر،لملمورة،الثخطمان-4

كاوصفحة؟ثوا،نمر،نوبلالاجماعية،العلوم

الأبضالحرقمعاتحولوالدراطتالأجماثلمركزامحهةالاسخالةإلىيالكرالعملهذالمدين-2

C..E)اكلسط .R .S)Mالممر-.كاولالئالوثأجلمنرالع،اسقالجهازيؤلفالذى

الجزالريةابحلوغرالمحالي+بحثمة!له*ل!ا!دوصجانأنشأهاالئالمراجعلالمةإلىخاصةونثر-3

Cabiersليحرليلراءة162(صان03-5491جانفه)6 Nord Africains!أصلر-،29ر

يدعلىك!،،2عاممنبدءأدوريا،لدمتالئالمراجعإلىخاعةعالرصويجىمى،41(،مود،2نولمبر

Guyللمنعياالمعللالمراجعإلىخاصةربمورةال!ثطلهةالريقا.دلل Pervilleمنعامعثر.طسة

كلودجاندراسةإلىأيفأنثيرأنوجمب,1337-1363ك!أ،7عاما!بقالدللليالجزالر.،ثاريخ

،الأحدثثرا!ةؤلى4p,167-278X،عددوالسماصة،والاصاد!ةالظدولمحةللعلومالجزالريةاعلةليلثان

نفىليالجزائريةْالوطةاطوكةبهلوغرالةليمامة:ْبنوان،دياتبنووللبول.لههنرىلحراصة،

4E,95،المددا!لة، 7491c.

المعون!4ليطحلي،شريفمحمداتخذهالذيوالطريقالجز!رىاياريخجمموعيرجمةكاعر-4

الفخ.هذامنينجولا0691ما!ررو)باريس،الاشعمارمناكريختحيلهمىمفاها،لهامحورةب

واضة،!رمحالةنظرةالأيثاءإلىابطرلهروادلع!-5

6-.troduction9 'L histoire immediate, Verhaegin Benoit Belgique. ed. Duculot

.7491O2p

.1صهوالمملر،نفى-7

الوطهة!الحركاتالمهنةالإمبريالهةويعارض،الجديدةالجدلهةهذها"لكعدأنوريحللكدما-8

ابحيولسالعالمههَالآريحةابادرةردفولوركه،فض!إلىالماضي.ال!ثرق،أنإلىيشرالا!قلاية،

وار!قاء،الكبرىالاكثلاتع!دليأىن!ثئهه،فذعحقهعلىالفرليأخذهاالتىابدرهَدلكأىالظرات،

علىثملبالئ!رقرياحأن5كولع،سيماوكبظريةالعمقالعنىهووفىلكالأوروبة،الوطنةوالمولالعلرم،

7291باريى،الاخماعة.،الجدلةليالإصريايةسوسهولوجهةأجل+من:ىبهأنظرالمرلي.رياح ،Seuil،

80ص

9-11.EllulJacques. Autopsie de،1 revolution. Paris. Calmann- Levy.9691 p

ايدخلهيالورة،ليراةالمطعنككونماالأبعد.السمةأنإلىاكصةلذهلروكسكي،!ي!ئكل-04

الذى!برحثرالجماهررطالةل!نلهادى،ننىفاكيكنلم!اذااكريخهة،الأحداثليللجطيرالمماثر

لصابخار.وهذامنبلذرا!ا،منولاالأسطوانةمنكأقيلاالحركةأنمدامحرك.ايطوانةخويهلا

ص،السبللعلمالفرنس!ةاجملةليرلكرقا.الورةكلمةحول.ملاحظتمقالهليم!ا،!**ابهاش!ثهد

.94ص،5291مارس-جانضه

والمهددةالظئمة،الورةحركةخلالنفحهاتجديدعلىلدرقايدلعلكريخالوريالمثروعمحايئةإن11-

D&coufle..جلىيلىمنباللىءدوماَموعودة،كذلكهيحثمنولكنطالوراه،إلىبالعردةدومأ Andre

846.912!5?Sociologiedes revolutions. Paris. .P .U .F (que sacs- je

وبالمظإلله.بخةلامائعلشءبنعةإعطءأىstructurationلكلمةكمظبلبةكلمةاحمالنمزح
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restructurationلكلمةكمظبلاينةإعادةكلمةلكون

ح!ول+،+مح!ل!:أنظر.الطريقةلذهتمانلهصم.ا!هدهايحريرلجهةالمركزيالجهازتحلهلإن-12

utionnaireء4ي!،ءولSpectroscopie 4' une propaganمار!ط)بران،اطرليزمنلطاىهد

أهمد!،8بو!بمحمودعلاحانظر،ص.!ا-4-7291043،لالررىبولجامعةمونجهلهه/(،6291

وا،دارية،والسطصةالظنونةالدراصاتمعهداطزلر،الطصهة،للعلوم3.ول.هرصالةاجماهد،محفة

المركزيةعحفهاخلالمنالجزائريةالوطةالتحرلِرجهة!!لق+!.ول(قي.الصعنأيضاَبذكر

5731/باريىا!وقكلهةال!بة،الدرجمةمناطر،عة4ك!أ-2،91(،امجاهد

-43

.Cf.Touraine Alain. Sociologic de faction. Seuil..6591164-016p
01.325-317.6691 pةول.Laconscience ouvriere. Paris

الجماعة.علىللالفردعلىكدللا.السحمر.و..الححمرو.الذات.والآخر.0مفاممانبوضح-44

ممالح.لاباعاتلينعلالاتنملك،لكنمملكي،الئكلكلردية،بينبعلاقاتولهت

جمميْ.كالنهيحمثمنددلاكريخهةالذاتبأننقول.دورين.،تحللاتمناصيهظنحنإذا-15

وععله..انتاجهأنهلوكطمحهطه،صمعلىامجمعهذابقدرةمخةوهيْعلالةبخفسهاجممععلالةعلى

وو.صالمذكور،ال!لي.الفعل"سوسولوجعة

Rocherفي،ورويثط!،-!وصطبقاَ.فىكرمعدر+.اتالورص!ولوج!ة.ديكولل،انظر-16

.0,_,271-0791272،ياريس،HMHنشرا،تجماعي،الكلرلا!ا!

بل.وقىكلةإراداتاصطدامبحزدلتالوراتلمنوهذا:ْبقولهمهلا.له8!3ءا"كلميلاحظوكط-17

الورية)اطوادثالأخرئْنفينهماواحدةكلاتجماكين،صتينبينيسويهاجماللامراعاتهي

43(.ص،0791PUF،باريى
فى.صدالممدر،نفى-18

صهو.المذكورالممصر-د9

24.صبقاَ،طالمذكوربهىديكولل،-02

الديالكتهكي..الضلتقدالطر!ة.مثكلةطركر،يول.جانأنظر:ساركر،دلمةتكلملكيوهذا-21

.47ص،3،0691برغا.ي!بار

22-T164.صسابقأ،مذكورمصدر..الفعليوصولوجية،ْدورينلان

..اياريخيلل!ئن.الجمعي.!ن.العاثىعدىمأضذةنا.الأنا.إن-23

صكو9691Xجوان-)جانفي(ياير،الدولةالسوصولوج!ادف!رولرينها.،.الورةديكوفل،أند،ى-24

.614يه،مايرو.باريى..ضلأرامعذبو،ْنونلالرانز-25

63.ص،..الممدرنفى-26

يقوةوالجحركةالمروحةذاتالحديد،منالمصوعةالماخرةأنإلىوثثق،اء!avignetteالدي!ثيرو-27

مرراتمنوالاسحمار.،المحة!ده،ْأدظرا،سحمار.عواملأهممنواحداستكونالظر،

.A Fayard،،02.ص0!و،،ياريى

المو!الألهضال!حرل،نثاطاقاالفرنسهة،الامبريالطضالصعلا،طلاعأجلمنأنظر-28

ظهر،02.الذي،91اهرلاناثوسط:ليالأورو!ةالمادلمةالمماعث!ت.إلامةمقالهليae4Bouvierلهط
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L'لي imperialisme0791نشوراتمنالجزالر،لي!س!وا!ا!وقكلةألاتهاندوةوهي SNED

لصدراصةيومِليظهرمقالوهوالفرنصةللأمبريايةاطاصة.الأصالالكحب،وبفس92-ههص،

فريلأراءجديادضألههيقدموهو4،2!وص85،العدد!+!اددلا!رباريى،الأصريالي،

ياريى.1-1491(.)اثهـالفرنسةْالاشعماريةالأبرلالةوضالق.أصاهمرىبه،ليبرنشضع

.41أص،ا!ولاهحأول

يوم،كللايمرالذىللمسحمريمدق،لاكصباعقارتمل،،المديةليحالرالئالقللةايماللإن-92

لذكرلاولالثوارعامماءوحئللمشعمر،امح!ةالمور!لكالممافيوثخذالبهر،الاسحمارأعمالتمل

A.Memi.6691مميلر3أنظرنها.فىالتىباباطق Portrait du colonise. Paris. Maspero

03لورانايفونا،نةاوقول-03 Turinالمستثضات.إنجدأ،موقةثراسةلىاكبة،وهذه

هـرلهمممنلبعف!بابشةاصح،وبمورة.بالحفارةهيسمطماوتحمل،الروميمرورإلىلثروالمدارس

Affrontementsculturels.أنظر:+.المسكريبالفغ-ضمائرهم dens 'L Algerie coloniale

(.القمةبدارال!ليهذاثرجمParis.!امحم!ة*7191

ادلياياهيعلمهماإلالرناوعنبلدهعنيعرلىلاوال!بةالقراء6دعلْمالذىالمصرالمشعمرإن-31

FagoHelene,أنظر.ا!نالس!نوح!ئطَدلوتخلفالفرن!ة،الطمةأيكزبر،أطفل

!4 Coloniaie dens La Litterature enfantine14961-0187المزةلهة،مأMemoire

LE. .P Paris679جرارديهرارولإحرالىطمعولدi،بشكلموجهةهذهالفرنسةوسهاية988ص

9انظر.مموهمنواطدالعرب!،الحلمخقإلىخاص Algerians musulmans delaط.AgeronCh

342-317(919..T L Paris. PUF. ! P)هذاليالجزالرلِننمقاومةكانتولدمح!،+أ-أث!ا

أنظر.وعدةطويلةالدان

.TurinYvonne. Affrontements Culturels Sous 'I Algerie colonialsالمطرفي،بسةأما

ا!دذلكالأعن،للمابينالأعمىالكرهم!نيحلَواأنبم!ناططورةمنانرأواالذينالاصحمار!ن

حقاَ.أللدكئلما!قعلمْونمف،الجوعمن.متثل،لباراتايملممكلةالأنفذ

ايحدى،علىرذالمسحمَر،ولدإنللمسحمر،يرعهاالئالمورةليمميألرذلكيلاحظماوبحق-32

الم!حمروعر!احدَدهاالئ!لكهيأصايهولكنعه،نخلفوأنهالم!حمرعنففملأنهيقلأعح

172.ص،المؤلففذاالمذكورالمملرليوذلك

)الانعاشواككالوطق(.الاندماجواكلماأ)النف(،الأولالق!مموضوعبالطلىصؤلفالئ-33

(.الوطنى

الرالع.القمليسدر!الذي-34

.نيالاجتماععلملياياريخيابلعمقمعنى.ا"لك،عدأنورأنظراكريخي،ا!لمعنىصل-35

.932-338صسابقاَ،المذكورال!ليا،جماعو..الديالكك
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تمهيد!ىفصل
اتريخيلاب-،

رُشلقدإذ.العلممنن!ثقلملوفمبرلأوليدي!هة:هضقةلذكزأنضاَ،اباب،منإن

ايحريرجبهةتنكرولمتجاربا.ورثالقالجزالريةالوطةاطركةمنطويلةكلغانةطفوله

لوفمبرمنها:"لورةيتلهمالقابضال!قالدَلعهد،زمنإلىيعدالذيالإرثلهذاالوطق

ولقرأااالفرلسيةااهممنةفد،الجزائريال!ثعبكاتامالقالمتطولةاثطومةنتهجةهيأ!!9

.2هاضاأعماقليجذورهاتمذالجزائريةالورة"أنذلك:بعد

نأايحرير،جبهةإراد!عن،الظاهرةالإيديولوجامصتوىعلىالنصَان،هذانويعبر

جملىالاسحاري،المزومنالأولىالساعاتإلىيمبودهيجرص،داركلاَيعداَعملهاعلىلفنى

+لأمعلىلم!،وداكاكريخ،ليعرفيحادثالهلوكطف،ipi،)4الادحمماالعنمرعزل

الذياواوللر،عدتادهالذيلابظلالأبخي.الاحتلالمقاومةساقأمابالذىالكسره

الطويلةالسلسلةمنحلقاب،!ؤلَفهذهكلالمقرافي،باعةأوالثهخسطيأولادفده

ايحرير.جهةتادىالذىالوط!ابظلإلىانهتالقالوطهةللمقاومة

أنواعكتلفوبينالظئمالمسلَحابفالبينلوازىاناكحة،هذهمنهذه،يعوزولا

الاشمراريةإيرازليالمعلنةاليةمحزدعلىالموازاةهذهأمهةقحرولا3.الماضةالمرد

رلكمنأبعدإلىتمغيإفابلالجزائر،ليالاسحماريةللهمةالمقاومةصورنخلفديناياريميعة

خطعلىيسر5491نولمبرأولمنبدءاَبه!قومالذيالعملانإلىضفأ،ودشيرلكثر،

الفلاح!ة،والجماهرالجماهيرو،وتحد،السلاحإلىاللجوءحهثمن،السابقةالانفافات

الوطنهة،المقاومةحركةابقهالذيبالطوَرالأمرهذاويذكرْناعدداَ.الأعظملأفبم!اعة،

لدى،الريفليالأمر،أوَلكانإنمالبضال،م!نلأهمالاسغمارية:الس!طرةعهدطوال

القالسهاسةوابظماتالأحزابلكؤنمع،المدينةlاٍانقلإلهثمالاسحماري،المزومقاومة

الملحالنضالبدءمعلانهة،الريفإلىتمتدَلكيالوطنهة،المطلبمومعالقهاعلىحلت
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بحكمعمقةدقراتمنعانتمابمقدارالأولىعننحتلفةمعركةهنهولكنالوطق.ليحرير

الاسحمارىالقل

5491عاملينلبضل.ا!مديمةللأيث!لجديدة6باسحادلهتالعودإ،هذهل!نولهذا

ابظلتجرلةاعتنظَمةِحركةينفملالذىالفرقكلهالككانثلاَ،1871،وعام

ليأل!رووخافعةايطمضيفةالفاضةودبنالوطة،والتطهماتالأحزابداخل،ال!اسي

الطويلاثطومةكا،يخلييثكلنولمبرأولإن40المحلةوالوطفةالقليللاسقلالاتلذ

(خرى.جهةمنالسالق،لبظللةواسط،أولىجهةمنحاعاَ،نعطفأالاسحمارية،للهنة

لاريميأ،!دَد،لكيالأخير،هذاوجوهنخلفلاخماونسحدأناباسبمنلانوهكذا

j6291.5491يينما6المقدالم!قحابضالمنالأخيروأالمرحلةوضع

لاعيةاللىالمظومةأ-

واثماومة3الفرنسنالجودعم10<<أولدايركهةللإدأرةلقريأالاَفيالاورلإن

إلىلالضاس+الحضقة+،الجزائررسوخيثذةعلىي!ثهلىانأمران،الأصليل!ثعبIللىىالطويلة

وتمزابلد،خارجموجودثرارلمركزلالعة!ادارةِايفلة8"الشرعةأوالرمحة،الجزانر

الطرقحولالأجني،الاخلاللقاومةالأيعاسعةالمراكز!بلورتولقد".وحددهونقصبتنالره،

ليالد!للطملكبر!أمةهنالك!نأنهيعقوهذا7.المرايطينقائلوالدينطَ،)الزوا!ا(

محنىءأمالرنسا.قيمنالجزائرعزوضداللاد،أهلمنالاجتما!ةا!موىنحيفتحريك

اسطع9جديدحكوميدننىوإنثاء6،ايالرا!موىهذهدوحدأداحلاله8ا!مادرعهدالأمرر

الوطهةالحركةمفةاثطومةهذهعلىويففياهالفرنسيالج!شضلىالنضاليخسَقأن

نإثم13.ايوحديةا!ولةلهذهحداَوفعنقد12كوأ7عاما!مادرعدايسلامأماا.الحضمها

اطرابطر!هعلىزرع،احتلالصشالظزيللعفبالحافع،الجزائريا!معينىقلىع

اباتي.اكمل14،والحزن

ايمردفاطقإلىالتإًتالقالقائلتمردكتايعأنفىلكيَخضع.لمولبههالبللى،وغلب

القائلولي،الشرقليواثمراللأالفربر،الجوبليالشخوأولادالقاثل،ليلدلة)بوالقلهدية

هذهو!نتالأخر.هذاتادهاالئالمقاومةلياأ،اضطراامحربصورةالقادر،عدمحل15)حلْ
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الأهالميأملاكاتزاعالمسحمرمحاولةلسببولمذَى،ثار!هنفاضة،المتتالعةالالهايات

الذك!الدالم،ايمزدل!ن"وهكذاتالمة:محاولةالاضادية،لروقمعلىوالقفاء،المواطنين

الذيالهأسلمحكمدوماَدعزَزوالذي،الجزائريةالأراضعلىالاسحماريةايدوضععننشأ

لعدإلالارهغبلم،ورفضهممقاوتهموبهحاباسنهب(جملمنالمخدمةالوسائللرمه

ك!18ء487يموات!نتوبنشط،الذ!للقمعتحة،المحليالاتحادياطرابعتمأن

يماا!عصواتفلأفا!اريخ،للا

المسقحة،للمقاومةالطويلةالمرحلةفايةحرزلأنهلاعلاَ،لاويميألهثكل(18713عاويأقي

الدخهلفدالمظومةإلىالمذةلصدلمظ!لة0اطضة،المقاوتمنجديدةمرحلةوبدابة

واطائرالفرندهة،العسكريةللقوةالاحقالفوقبحكممفروضةهذهو!نتالاسحماوي:

الجوبمن1871عاملياتدتالقابورةالهابإنثم.الاخلالقوىمتهاالقافامة

المقرافي،اتفاضمعابلادشرقتائليالتدريجلضملكيال!ثخ،سديأولادمعالفرب

اللطةأماالفرني.الجىقيمنرحةدلايحقلافا،4Lkلiالطر!قةقيمنالمدعومة

مساحاتعلىلالاستلاءوجودهاوفرضاللاد،غزواباد!ة،لذهشكمل،ل!فاالاسحمارية

176،الأخروهذهعلىمرهقةكراماتيفرضوايمرَدة،القبائلمنالممحةالأراضمنواصعة

أضفتأنالشريةوالأرواح،الماديةاطسائرإلىدالافالةايدال!رو،هذهيثأنمنومكون

المسلَحة.المقاومةليإم!نهةكلعلىوقضتالجزائرلِن،الفلاحين

ilعاملارالذىالالفافةسحقبعدل!نهوفعلاَ، 871dالريفعلىالأمواتصمتن

دامتاطفهة"االمقاومةمنمرحلةالمتحة،المقاومةمنالأولىالمرحلةدخعولكن،الجزائرى

الفزوتجاربمرتهدَمَا!الفلاحينطقةخرجتوخلالها*.الأولىالعالمحةاطربأوائلحتى

الشروطأملتهاالقهذهايراجعحركةلكننفسها.علىالانطواءإلىواضطرت،القاصة

فحدرلىاٍتلكتمضلم6،المشعمرالسلطةوفيالفلاحينطقةبين6القوتلعلاتال!ئة

جمعيلعلردعننشأت،المقاومةمنخفهةثمورلهاأوحتإفاللاكنهة،مقارعةعنالعزولى

الهؤيةعلىاطرصلي6،اينكرالمظومةهذهجواتنخلفطهرتولقد.الذاقيالدفاعمن

الظزيلهويةرففاَنفسهالوقتليكُفِّلالتى(91والديناللفةعلىا!لالة)يطريقالوطة
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الأرافيص،6اسحاداجلمنهدالاالذىالجهدرليوو،المطالآخرصفةعل!هفمُريتالذممي

الأشرهـ21.ممطفىوصفهاالقالر!ةالوطةهذهمنالأساسيالجانبيُمثلوالذى

أتامتعسكربأ،الأرضامحسحتأنلعدالاسحمارية،السلطةلمنالطرهـالآخر،ولي

(نثأ،السلاحيقو!المهزومالجزائريالمجمعانقاضرعلىا!مادية.وأتانوصة(تاعد!لوجودها

اطركةليمماخة،لصور!الجزائر،دخلتالحيندلكولي".ملكهالاسحماوي"الالام

طريقعنالانقاللعملةالجزالر،دهذهتامتلقدإرالاسحمارلة.الهنةبطر-شالر(عالعة

تمزرأعالمي،إتجلصعةكهماوالحويضالاتطاعي،الطايععلهها!لبإلتاجصد4تح!م

الاسحماركلطلالاسكلال

الطريقةهذهوعفليابقاث!!سمأن،السريعةالمقلَمةفذهالمحدودالاطاولينحاولولن

والأسويةarchaismeااثةا"11دعاةلينالاصحمارىالعهدق!لالجزائرليالإنتاجلي

2asiatismel22""الاقطاعةو feodalismeنأللا!م!،للحثالقائمةالحالةليأتالا

طفاَالشء!ض!عد!لهاجمبوالقغايسو-رونعهعنهادالعالقالاقطاععة"الفرفعة

ا!مليالفامنألحةحوللوشتوألدريصلابسيولومعتتلاكوستي!فلملاحطات

القهي-الداخلةاكلفاتمنوئضئقالاسخلال،علالاتعلىالشءدعض!طيالذي

علىيالاكمادالصرلة،تحافىانريب،ولاوسعا،ودإتناعاَ.الأكرلنالمدو

deاع!فولها!مليالاتاجصهعة)!(مفهوم production tribلمحهادوشعالقعهه!اا

أميز!ك!سبر

جداَ،وتحلفةجداَ،فوعةحالاتويشملالعموهة،مفرطبا!دوالمعنىهذاولكن

ليالاتاجصيةعلىود!قة،شخصة،دمور!دطحقه،يسهللابحث27،دعضعنلعفها

اهمنةمنابلالةا!مرونخلالهذه،عرلت!مدإدالجزالر،ليللاسحمار،السابقالعهد

اقيرةا!ططالنعوى،التحتالمستوىعلىعل،ساعد!المنحىاقطاعة6سرورايركة،

السلطةطحةالنوي،ايحتالمستوىعلىعل،ساعدكما،الزراعيالردحإلىوالتالق

د!كا!لههالأوجاقهيلركي،أعلمنعسكرلة،طظعلههالقومكالتالقاطكومة،

العةوهذهVassaliqueقؤلاييةعةداتاطاثةمنبمجموعةمركزيةلاجُلتأن

ع!كريةطقةإثرافتحتكانتلأفامطئمةhierarchiqueوالمترادةاللامركزالحكومعة
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ماذلكعننثاًولقدالقب!ة.روالطهنفكمهز-اتجماعيوسطعلى-أبخيأملمن

فقالقالأورولةالاقطاعةعنفاتمحزاَ!و+،الحكماتطاعةياسم*عالعصَو،رونطيمدنتعه،

ملكهة.ضوثاَأصحتملكةامازاتمنجمانها!نماسلطكهامن

هذهعلىتختمللدولةالاتطعةالط!عة!نتالاسحمار،ع!دتجلالجزالروفعولي

بروزهاإطاودركزالأخ!رةوهذه3.انابذةأولهفاريثهاتتميو(ن6مركزيةلادكونانالأخ!6

نإ.ثموايحالفالحفوعمنميشةعلاتاتالمركزيةالسلطةمعولضمالملهة،النةداخل

كطابهكوية،لدىموظد4أفاحثالطعة،جماكهاداخلسلطهالعززالأولعارثاتهذه

هذاإلىالإثارةتمكنوهكذافها.لابذال!الفرائبممعافاحثمنهذه،لدىلعزَؤها

الةلعزيزليياهتتدالجزاثر،ولايةليالحكمطجعة(نوهوممارلة،وكأنهيدوالذي

ذلك،وبحكمالاتمادمم!.الفائضتحمللي،الجمعةالمسؤولةعلىالاكمادهفل،القبعة

علالأخ!روهذاثكوَنولمدالمبي،التضمنلحزيزموازيةَمضتالاقطاععةسروورةفان

.32الأخرةإضعاهـهذهإلىالأمرآخرأدَىمما،للدولةالمركر!ةالسلطةحساب

للجث!الأولىافجماتاماملمجزانرلولانالسريعالاهاررلكما،حذإلىيمز،ماوهذا

المحلهةكلا،القائلتجلمنالجددالفاتحونلاووجمهالقالطو!لةاثطومةيفسَرك!الفرني،

ضذه،ئاتة،رلاقاسةمعاركخوضعلىالفرنسهنأرعمحضضأحماَهذهاًنثأتفلقد

سحقأساسةAlالمظومةمراكرسحقت(ندعدوكذلكعط!مة،بم!سائرنُوا(نبعدإلاتولم

جديا.

أوصالودقطهع!والقبيالاطارعلىالقضاء،لدوامهيقخي،الأرضعلىالاسلاءولكن

بالملكةالمثاعةالملك!ةعنوالحويضالعظرية،الملكهةيقسمعسكرياَ،هُزمالذيالمجتمع

على،المحمرةالسلطةتجلمنالجزانر،ليالمطقالظوي؟3،ايثريعكلْعملفلقداطامة.

ليالأرافي!عرضأنفىلكمعنىو!نبايثرإ،غرأومحاثرأيموو!،الطيةهذهللوغ

ليلدخلل!فا،الجزائريةالفلاحينطقةلي؟لكألارأماالفرنسونكؤ.يشترهالكيالوق

ورذهم37الجزائر-ل!نالفلاحينلإلقارالمزدوجةالسرورةوماالاسحماوي.الاسنلالنطامفطق

إفاالاسحمار.أرادهالذى،الملكةانئزاعلمشروعابشراابجةإلاالبرولعتارية،الطقةإلى

إلىبحاجة!نالذيالاسحمار،ذلكواشمرارلاسقرارالفروريالشرطفىلكأفاَهـلف
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المحلَة،العظريةالملكعةدممررل!نالحالودطعةعلها.هواستولىأنبعد،الأرضلي!عملأيد

نأودالجملة،!ا.للعملاللازمةالأيدىجملةللمسحمريقذماناللذانهاو!قسمها،

!شدالاسحمار،تيل،الجزائريامحمعكانالي6الركزعلىقفىعندماالايتماريابظام

ليلها،اللاؤمةالعملوتو!الأرضبفسهفمنلانهالمثاع،الملكةعلىتفىعدماأيإلها،

أخرجتوملكعت!6التزعتالق،الفلاحةالطقةفئاتنحتلفا!ططل!نوهكذاواحد.آن

إلىوالهطالة،ابؤس،مناطولىتألونهابرأتسماَسهُخغعالذىهوتجائلها،منهي

الرأممالى.الاسنلالوتوانينجراء،Aاثرط

الاكماديابلسسودالاسحمارىاقمإطارليالداخلالاسنلال،هذالانوهكذا

زراعةْالحاجمات،لسذالفروريةالقلهدنالزراعةمحلٌحلَأيماَوهكذاللجزائر،والاجتماعي

واطضرواتلكرمة!للحديرالمقمود!الوحدةالزراعةغلةليكتثلاشمارية،صفةذات

الأعلخارجيأمرًالادعمارلة،السهطرةبحكمتمالذىالراعالةإلىالانقالاًنغ!رر

ليينطويلاإلهالاسحمار!.تجلماللجزالر،الاقمادكليالاتجماعيالطورإلىلابشةتماماَ،

ا!ئهةعلىوقائماطارج،منمفروضكَطُعميدوولبههايشكلة،لهذهالداخليايطؤرإطار

يابطمذمحواالذينالأخروونوهؤلاءوالمسحمَرين.المسحمِرينيينالفاصلةالأساس!ة

عورمنأخرىعوو!إلىيملونواخماديأ،!نوصأالساثدهواصححالذيالاسحماوي

الاصحمارى،ابطامليعمل،!وةالجزالرىأثركعدماالمحمِرلانالواتع،ولي.النضال

متحهلاَ.عهالاسناءجلتجدلةعمل!ةلي،يفهملمأمولهمأبى،أميثاءيُدخله،كانل!نه

محدَدةجديد،قمعواث!للقواعدل!عاَنفسهلكوينويمديتم!ر،لأنعلعه!رضوكان

ههلفسهاوو،الامكلاللشروط

الادار!حمن،المديةإلىالردفمنالمعركةارضانقالإلىسهؤذكليالذمميهوالكيروهذا

ارلقاءلكلالارغاصةالبورطريق6،والمركّزالمركزيةصفهاعكمأمبحتالقالاسحمارية

المراكزوهفةهي،الأولىوطهفتهاكانتالقالكبرىللمدنالفخمالاكساعإنثماجماعي،

وهي.الريفعلىالمدية!منةكرَسوايرويول،المسحمَرأبينالجاريةللمبادلاتلالشة

الر!يامحمعدنعةإلسادِإطرليالمدفي،ايطهميتمكانمابمفدارإرهاتاَكزدادكانتههمة

كل،الأرضأساسعلىالقائمالهلدي،ال!طعمإحلالالأولىلالدرجةويتّمفالقلد!،
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الديمو!رالي،والفعطالربمةالهجرةإنثما!مربمه.علافاتأساسعلىالفائم،القليالتلم

الس!نيينالمد!الوسطليالعددىايوازنفىلك9411،!والعاممنيدءاَللا،لد

وهذاالحوازنهذاأنالطحعيومنالأخ!رر،هذالحساب،المسلمالثعبودينوالأوروصن،

الق6الجدلدالجديةسفذلانعلطوالمهمنالمهمنعلاقةلنهماقوملئتنلينابساكن

الوطة.اطركةشؤجَه

المطلبذاتالشرعية2-

القبةروالطيوألقدت،أملاك!هنتجردتوالقعسكرياَ،المعلودة،الفلاحينلةإن

والانطواء،الدفاعيايراجعإلى،ومديدةبهرةستحة،بمقاومةالمجلواجهتأنيعدافطُرت

الموجةهذههوايراجمة،الحركةهذهعنالطلروأبرزمنواحدأ(نالظنوأغلبفىاتا.على

وحول1871cعامدعد(،خاصةوسوريةودونس،)كالمفرب،الاصلاصةاللادلىاٍافجرةمن

قيمنومحكومةتحلةبلادمنهردواجزانريننفلاحينهجرةهيالقX8198-8196الشوات

أجلمنالهجرةأى-الهجرة"لانآجرونرردرشاوليلاحظماوعلىهـ.مسح!ة،2دولة

وصانلهمنجُ!ديثعبيدفيسلاحآخرهوسعاصعأ،سلاحألأمحر،!ر-اعحتالضئدة

43.مولهإص!عليالمئروعة

عددهجرةمنالأولىالمرحلةسمحالتىهي1191عاممنذكلمسان!هشرىيعد،ولمحما

القوانينويثدةالمحمدة،والاساءاتابؤس،منقربلكي6سوريةإلىالأسرمنكر

العلملواءتحت،مسلمينأناسأدرعمقدالقالالزاصةالعسكريةباطدمةوالهديدالاشا!ة،

مراكثن.يكونواانيمكن،آخرينسلمينحربعلىالفرني،

لياظهرت143الحلنن+الس!نلشملجُملتالقالارغامي،التجدمشكلةوبخاسبما

المدرسةليكربَت،جديدةنح!ةوبرزت،مطلبداتوطنهةلحركةالأولىابوادرالمدفي،الوسط

نأحينوعلىالمسعطرة.السلطةsalالسائدةالايديولوجياوتمبقواعدولمثرَيت،الفرنسة

الموقفف!نكهالرفضموتف!ن،العسكريةاطلمةتحاه،المسلمالشعبكاخلالعامالموتف

يكونأنإلىايلاكان147الجزائرىالثالي+حركة5نواششحالتى،النخبةهذهبخَتهالذي
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ينالوصلمشكلةهي+الجزائريين"الشابإلىلابسةالقفةوكانت.يالمطلبمممَلأقبرلأ

الجزائر.لييعث!ونالذينمثكلةودينالإلزاميايخد

إلاالجديدابطورهذايكنولملالظهور.اطين؟لكنذثيدأالقهيالمساواةومكلة

ييناالموةعلاتاتولمشوى،القرنلدايةليالجزائر،ليا!ندالاسحماريللوفعانع!ساَ

الفلاعينطفةبخهالذيالدلاعيايراجعتمفلماالجزاثري.والمجمعالمسحمِرة،السلطة

iكالمقاومة،المرهقة Yعنملكظويرَعلمسقحة، العملوالوطةالمطلبعلى!نلأرافي،

ابجةلهذهأيالاسحمارلة:اللطةمعتماسأا!رالمجموعةلهذهثركأنالسطسي،

كذهشمح،المدينةلانوهكذامدفي.وسطليالطئشينالمسلمينالس!نمنالمخدرة

وهؤلاءالمسحمَرين.وباعةالمشعمِرين،جماعةلينالساسةللمجالةالمقازالمحل6،المور

الريفي،الوصطليكظهرددأتالقالد!اعي،ايراجعبحركةبعف،دألرواالذينالاَخرون

ليكرهائناخذواف!فمولايالم!،الهلاد،داخلإلىباببهمعزولون(فمموفوعأ،شعروا،

الوفع،هذاعلطسرغمهمالذيالموقفلانوهكذا.بقوةالفرنسيالوجودفييبرزوسط

ت!مليز!ودايالى،نخلفين،اقيهينلهتبعدلاعأ،الأولىدالدرجةسهكون

الريفيالوسطلييظهريد(الذيالدلاعيالراجعإ!رلي!هطويالأولأما-

عدوانضدالقلدية،الاسلامتمعنلالدفاعلفسهعنيعبروهوله.كاسطلة،الجزائري

للوتوفووسهلة8إلعهايُلجأ!مةَ-ابطور،هذالي،الإسلام(محوتدالاسحمارلة.السلطة

المولفيظهروعدلذالاشعمارية.السلطةعننمثأ6بادركلفدماشرةغبر6بمور

الطإبزنبرإ.إلىمطئنخمميهالأخ!رر،والملجأالذاقي،الدلاعمنلعلكردَالقلهدي

الاضةا!ريةلدىمقبرلأ،يكنلمولبههابلاد.ليالأركانلايتيهدوالاستماريابظام

بمجالةيفكراحدِهنلماأوافا.لاتالمجامة،طريقعنالمطرضةأنعدالمحماالمحمَرين،من

جنرية.علبمورةيالقظءلفكرانذلكمنوأقلالاسحمارية،السلطةمعمايثر؟

دنفالاتِالناحة،هذهمن،وا!مهام،الهويةعلىالمحالظةإم!نيةهياكحةالوحعدةوالإم!!ة

الخميلالوضععلاقةلهاوالقالاسحمارية،الادار!تخَذهاالقايدابرنخلففلىَجزئهة

للمسلميزى
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،الأوله!لاقيي!نى(نمنيدلاولكنالعجز.ملاحظةمنلحدااكفيهالابأما-

ويحاولالظلمحة،المسحمر!ميقل،العكسعلى،لانه،الذاتعلىرالافطواءالتراجعمو!

ابخبلافم،الاتجاههذاممثلوأمالا.وايماله6،المساواإلىلالدعو!الاسحمارية،الجدلةاععاف

الاخماعيالارضاءضمانهوالذييالمسحِمر،ايثههو!ن.الفرنسةالمدارسUالثأالق

ممزتيناثهوهؤلاءكان!مديوم.كلالنفوسيُراودإغراءأ،الاصحماوى،الإطارلي،الفردي

ايحزر،ليأملهمعلط!مون!لوالي!ق،و!اءِريننالهزبمة،عجزإلىرُذعفوىولاءلين

عةيش!عدوالكياورواةلصدةويم!لمونالطالمين،المؤاخاهـديننشعد!أس،،يمنونلهم

الفرني،اياريخبسماحةمألرين!لواولماالاصحماري.ابطاملايأخذالقاللاساواة

هربمةألاربموالكي9178لورةروحإلى!شدون!نوال!فم،المادىبلعلىوالمبنىَالمعفم

الظلر.عد

نءوضأ،ه.الايفذاا!برالزعمسكونالذىهوالأضرلهذاحضدأل!نلك،sوعدا

المرحلةهذه94والساسهةالعسكريةومههونشهشخصهخلالمنيُمثل"خالد+الأصر

يعدبدأالذيالدلاعيدايراجعالمتوعةللنزو،المسلَحةللمقاومةالأولىالمورهدينالانقالة

الجديد6الأحزابيعملكنىعدذ،!راخرىمورةولين1871cعامالمقرافيهزبمة

بالدرجمةالجلىيلى،المثكلهذاوتمف.الجزائريةالوطةاطركةكثلالقالساسةوابظمات

الادعمارية،للسلطةالقالوفيالاطارليعملهافدخلمطبةِع!ورلهـ!أبشرعة،الأولى

سيطرةيُكزسالذيالنصرى،ايمزولظامالطوارى،قوانينإلماءالمطابةعلىوتحرص

لفردا،الولاءصورةالثرعهةهذهاتحيذتوتد.المسلمةا!ريةعلىالأوروكة-Aا

.المساواةلمطلبكمظبل

وضأنفسها.عنالج!ررلزمةَالموالةالرعةلهذهقذمتالقهيالأولىالطلم!ةالحربإن

وقدلردسامر.عنالدلاعليالجزائر،ليالمسلمينمنهامعددمشاركةأ!احتقدالحربف!ن

ليمطابهمبأنوبالقاعةأوفا!م،فيماينصِ،الحربفايةفي،يأملونالمثاركةهذهجلتى

ابعدالمدىإنثمأراقوه.الذيالدمضريبةَدلعهمبعددثروعة،أمجتثدكالتواةiا

الانتخال!ة،الم!لمينمساهةعلىيثخعالذي9191فهفري4تالونسعماولا3اويلون؟دى

الوسطليالاسلام!ة،لبخبةالسيايعياثط!لقاهالذ!الجديدالاندلاععلىساعدتند
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الحقوقليالمساواةموضوعحولددورالأخيرةلهذهالأساس!ةالمطالبوكانتفى.2المدفي

ن!والمسحمَرين.المسحمِرينلينتم!زكلحذلىيطلبكانولالجملة،والأجور.والواج!ات

ال!ملة(المرنسةرتولهاطقوق،كاملنرناَالجزائرىاتجاو)(يايفْلحوليدورالأمر

خالدالأميرموقفو!نالشخمي.الوضععلىالكيررالحرصلولاذلكدعقدأنلفريناوإده

بد(علىالمثاركةبدألففطهعنيوفوحتجروالذيالفرنسيةالجسةيطلبأنأبالذى

اباحي.هذهمننموفىجاَايثل،

ولكنت!ةالجزائريةللوطنةاب!ئ!لمثمالةخالداَالأمرنتئرانولابالعمنالدوللقدوضأ،

لىدهطاهر!و،وطقدعرراىوصددمدمايمزالعهد،لكlساقإلىالاعتباريعينتطرعدما

الريث!مهةك!.الوطةدايهدتطورالوطغةمن6صوريُفلانهلوكماخالدالأمريغبر(نيمكن

نقاث!كلإخفاق(ىاالإخفاقإلىأنتهىعملهأنهوالأ؟هان،لييقى(نيجبالذىءوالش

إلىاكلنالمقامدنشر،أنويجبالمائمكر.لبظاما!مانولأالاطارليالاسحمارية،السلطةمع

ودالجملة؟الشخميالوضعاحترامإطارلي،المعاملةليالمساوا!مطلبليالموجودالاي!اس

ونفسالاضاقبفسلىاله.الجزائريةال!ثخصةوبنالفرنسهة،المواطهةيينايسويةاسخالة

نمفهااننشطعلاالقالجزائرلةالوطةالحركةعملليسمؤلراناللذان6الاياس

الطمة.صفاقالشخلصلأنولكفياثمدمة+،لهذهالمحدودالإطرليبالفمهل،

الاكمالي،المشوىعلىالعالمحتين،الحردينيينالواقعة،الحركةهذهدفغعهدويقايل

الطالةالأزمةيعدهاجاءتالق)9191-0291-24941ايالعةالزراعةالأزماتمنمرحلة

الذيالطمذلك،يالفطهو،وهذا94.هر!وعاملألارهاالجزانر(مايتالق

إلىالفرنسةالجويقنزولعلىسنةئةمروربذكرى،وعظمةدسخاءلى،احفُل

6لر.ابز

الاسحعاريةالبقريةشرفعلىالمظمالاسحماريالمثعبم()الاحكالالكرصسهذالكن

صوأزدادالذينالمسحمَرينيثقاءأيالشقاء:مناًرضةعلىوتمجرىقد،الفرنسية

مزلممانهلىالواتع،وفييعانوفا.اللتينواللاعدالةاللامساواةمنيوم!اَ!ثهدونهبما،بالدريج

سحمِرينبينايساكنلايوحيالتىالمظردةمنالتهديةالرعاتلموأدعىيثصء

الرمزية،للتواريخالفسر،علىالقدرةمنشئاَدعزواًنوسعالي!نولئنومسحيرين.



العامأيضاَهوالجزائر،ليالاكماديةالأزمةوعامابوي،العام0391<عامأنإدنللدكر

المديةدداوعدئذالأورو!نن.حسابعلىيكبر،المسلمينمنالمدنس!نعدد!هيد(الذ!

والتشكلاتالأحزابنخلفلدأأيغأ،وكدلًذالسطسي.ابظلدالأولىالحلهةلمحلأن

ليالوطنهة،اطركةأجودةنحتلفالاسحمارية،للهتقذميأندهداكطدالالهور،الساصة

الابخماعة.مركماتانخلف

تحبلانه+إملاحعاَ"المسمىالأولأماأساسون:اتجاهيندالأجولةهذهتخمعأنويمكن

إلىالوصولأجلهنيشطهع،بماطواعةً،ويغحيالاسحمارية،السلطةمع،الحادةابلة

اثافي،الاتجاهأماالمسيحمَرين.لمصلحةالاسحماري،للموتفالتلريجيايحشنيأملكفاق،

منالظوضعلىحريصكمطدثِنهبهركمتَهمالاسحمار،أمام!ف،نه،جذريةا!ر

اضاق.إلىالوصولأجل

الثطووىالإملاحصلأ-أ-

علها.الحفاظيجبميهشةمماعأوضوقفمالذيناوبكممموعةَهالايهذايفغ

لهتسمالذيالاضطهادمنيأدونكانواوبنالأناإ.منثيءإلىالحرصهذاويدصهم

الس!نلييقاللون،وهم.الأوائليفحاياهفىلك،معلعسوا،ل!كمالامحماري،ابطم

أما6،الحزالمهنئمليومنالمدنهة،ابورجوازيةمنالرققةالطقةهذه،المسلمين

الاسلايةالعريهة-للقمنحلصإسلاميأحد!رجهين:ليلتدوالاعلاحةنزعتى

اثفي،و(ماالايحمارية،اللطةعدوالاتضدعهاالدلاععلىحريصهوكص

واللعبرالة.الجمهوريةبالايديولوجةيقو!وكةدرالفرنسهةالمدرسةليل!شعلمالما،فهو

العلماءلدىالديهةالاملاحةعةaال2-أ-أ-

لحركةالمدلأ،الوسطلياسطلة،افالوكطالاسحمارية،السلطةمواجهةليهذه،ودالهر

ا!مرنفايةليالأخررة،الفلاحةالثوراتسحقبعدالريفليكرلتالقالدلاعي،التراجع

تحت،يمكنها؟عمقالافطرابُداخلهالذىا!زائر!المجمعإلىيابسةولكني.الضي

،المهديواتظربالحرالة،والمجمي،السحريالفكرليوالفارقالاسحماري،"الوصد"عبء

القايخة.العقظةرايجديدليدياميكيكطملبدو
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ولونس،القاهرةجامعاتليلئئوايعرصنن،مقفينلينيجمعالإصلاحياولهذال!نوضأ

التاليال!عثمنواسةحركة!رأسااللذينرفا،رشدونميصهعده،محمدأفكاريلرواUو

لنالحمدعدحولايجمعونالمقفونمر،هؤلاءوكانابهفة.(ىالأقيالثرقليالمفغ

جريد!علوحلًتتلتالقاث!ب6جرلدإمدار،2591عامنيد،اَنشطواتدلاد!سه!

القالاملاحهة،للال!راثعاعمركزيصححالأخضرتشطنهةجامعكانوهكذاابقد.

16اللادداخلدلرجماَ،كت!لر،

لة،الماوممساعد*،إعاع!لعمرلسداهوالأكنعاء،يجاراك!رأحدوتدعر

داديى،ايندرلاسةالجزاثر،ليالملمينالعلماءجمميةي!مىما3194مايى5-دومأنش!لم،

.2"049156191عاميبينالإلرامميابضهرالشهخورئاصة،01عامموىحتى

عفهاوهـكدوالدكعة،القانةابلاتعلىنشاط!دقمرالجمعةلانالرعهة،الوجهةمن(ما

يذلكويثهدانالوطق،الوعينصةليسسامان!اشعاعانشاطهاأنإلااللاساسهةقه

ء.العل!بهقامالذىالكرالساسالدورعلى

أمجتالقوطق+والجزائرلمق،والعر!ةدفي،"الاسلامداديس:النعمارةأنوالحضقة

ابلاتإلىتمدعمللرلامجإفاصاحبها:6يعقدالجهرمنامحرشءهيالجمععة،شعار

والسعاسة.والقالةالدية

عالرصإلىالدعرةعلىالأرلىبالدرجةحرصالعلماءعملف!ن"،لملد!ن!ةالوجهةمقلمما

دالروحالمشح،العملهذاوكان.المحمديةوالسنةالمرآنالىأ!للأسلام،الأعالةالمماثرإلى

.الأولعفانهإلىالإسلام6وإعاد،الصاعللسلفالاعتارblo!إلىملحة6دعوالسلضة،

ومقالاقمأصحالهاجتهاداتعلطك!ثهدكطالاجتهاد"،ليياديساينعملفىلكعلى!!ثهد

كلممدرهيالقك!الدعةبمحاريةحكم!لعها،اكبتالشيءو!نالوعطة*.رخطهم

"علي7،.ويوفحالثركأيالاهمة:الوحدةقيهخطةأكبرهيقلأر،الاسلاملنفاءإفساد

اللاهوقي-المستوىعلىالاملاحص!ن،الواعطينك!لياديس،اينعملاناكشةلذهمراد"

والممارساتالمعقداتكلخلال،الشركعنبالتضبيسمىأنيمكنماهوإنما،الأخلاقي

اه!االجزاثر.....ليالإسلاتللطاثفةالدينة
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وأالعر!ة،اللعةلحلم!ذلُجهداَأو،والدولةالدينبينبالفملمطلهأوالمرايطهة،

دوماَ(مامهمسجدونأفم7،فىصحالمحةمقالات(وات،Pمحاأوة،عامعطاتاوخطاَ،

الاسحمارية.للسلطةالحرونالمراتةللك

الساسة،إلى(قربلعالعاتليالماهةعنيتأخروالن6،مهاشر.كثرمورةالعلماء،ولكن

عام)ط.ول.ول(واطريةالطنأصدتاءومؤتمر9،،موعامالاسلاميالمؤتمرفي!لمشاركة

!نتالقالجزاثريالمرحعلىالساسيابقاشموريخلفليلدخلافموكالت9761!ه

اهويةيم!نماكلليايشدذ!مفةواحد،تآنممهو!ة،الثلاظت،منيد،أاباس،كلهب

المزودجمة،السمةهذهولخحالاصحمارية.الإدارةمععلاتاقمدالاعدال،ولمطةالوطة،

الجسةولينا!مو!ة"لالجشط"يسمىمايينياديس،اينان!ثأهالذ!الدتهقلالفصل

لمطابانهةوأمامنة.بمجموعةاطاصةالاخماعةالظ!ةالسطتلاناالأولىأماالسطسة.

القومهةالجسهةأن!دالجزالر،حالةوليالطالًفة.هذهلييتحكَمالذىالساسيالنظاملقالل

الساصةالجةو(ماللجزاثرين،الوطنةالهويةضزالقالاسلاصةالعردة-ا!ممعلى!دل

اطرمهيالقومةالجشةأنالعلماءو-سىظذ.ليييثونالذيالمؤسئسيابظامئمثللاف

كلفدوالحازمةالواضحةمواقفهميفزماوهذاتوإ.لكبرتعالد!جمبالذ!الأساسي

المذولةالجهوددلكلقطفىلكعلى!شهدولالَر!لسة.كلضدوكذلكثمل،أواتلاعسهاسة

الاسحمارية،6الادارددخلاتضدالاسلامعة،الثعائرعنعوالد!العردة،اللفةدعلهملنشر

القالفرنسعةدالجنسةالتجشأوالتجغسفدالمستيسلالنضال؟لكأيفاَعلط!شهديل

ائ!ب،ليالمضهورداد!الندمريحإلىأيفأولنشر77.المروقمننوغوكأفاعبرت

ايجسبمدأدالايزام7عاسْلرحات)علانعنكواب،3691)أدرول(أنروليثهرخلال

الجزثريالثعبانكولتناطاضر،ولي،الماضياكريخيطأيغأ،نحنع!ا+لقدايمئعل:و

داريمدال!ئعبلهذاإن.الأرضشعوبكلدكونتكطن،11موجودوهودكؤن،قد،المسلم

هذاإن:كذلكونقولولقالده.وثمايه،واللفوية،الدينةوحدكهولهالشواهد:لأعىالمتم!ز

لردسا،يكونأنيريدولالردسا،يكونأنيمكنولافرنسا،لهسالمسلمالجزائريالشعب

9117رالتمثلالتجنىأرادولوحئىفرنسايكونأنالمستحهللمنؤنه
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كؤر!المعتبرةالمرالطةمهاجمةالجزائر،ليالعلطءأهدالىأهمأحد!نالإطر،هذاود

ولط.الفلاحينجماهرلدىالطلاصة،الأل!رنمةليوكطملالمث!وهة،الممارماتلائثار

دلأللاطوفي،+لتاوابطرى،المسوىعلىبالظء!كفيلنالمرالطةفدابضالانالواتع،

ن-لدى،والوعظالثرح،منواسعةحملةمورةَيخذإدهدلاللاهوقي،وايأملالاجهاد

ككل،حدإلىساعد،يالعواطفم!والمَفعماحعانأ،الففاي!ثكلي،العملوهذا.الر!ف

إلىوحتى7،دلاعيابموتفالا!اءإلىعدئذمُنئوهاسفطرالق7المرالد"هالر!راجمععلى

فدابفالل!نهذاالاسحمار.وعلىمن!فز،إراديةكلاوإرادية6لمورالحاون،تهرل

نأألدأنويلاالقالاسحمارية،يالادارة،عالةلاسعمطدمالعلماءبهتامالذىالمرايطهة،

لنالطبة،الإراد!هذهوأماميأخرى.أو!درجة6الماشررقاتهاعنيعدأالقاليابللترك

والدوله.الديندنالفملمدأواحرامالصدة،جمرلةالمطال!ةإلاهبممنللعلماءيكون

و!فونالمردة،اللعةعنالدلاععلىسحرمونالعلطءل!نلملصفى،لملشوىعصو/ما

رمحاَ،الحل!مهذاجملالمطالةإنوهكذاالوطة.افو!ةكاصراحدداعتهارهادعلنها،على

صثيالوتتنفسوليللعلماء.اكتالمطالبمنواحدأسكونالفرلسة،اللمة!لعم

9391عامالمؤسةودسةدلمسانمدارسفمدا72.قرآنةمدارمىالهلاد،اىءكلزهؤلاء

مدرصة181!وأ،عامعددهاوسملع4691.عاممنلدهأأدوالاسفغاخرىمدارسلىن

الق،الأولىاياركلهةالحدمةإطارليالملرسي،ابثاطهذاإوينطوي.73طلب04!لها

الحركةتلمنابذول،الجهدإطارولط،الجزائرىالشابمنقسمينثئةالعلماءقذمها

اتمامإنثمالرعمة74.المدرسةلي،الشبلفَرنسةِالمسحمِركذلهالذياجمدثماومةالوطة

ولي،الشابلاسقالمعدَةثمالةحلقاتإن!ثاءدأ!اَ،يظهرإنماالشماب،تنثةالعلماء

والقالعلماء،دعملطو!لة،لمدةقةلر!ستظلالقالجزائريةالكثفةحركةعلىالعطف

لقالمحةفعالهةيينالفصلل!نوهكذاوطنن.فاضلينشهابيثههركزاَكشههماسؤلف

واللعة،الاسلامعنلالدلاعدلاشى.قدنجدهمايرعانحدة،علىساسةو!الةحمرأ

السعاسيالالتزامإلىحتماَفتهي)نماالعر!ة

لطرالقالة،الكينة،لعالعتىأنفىلكتمامأ.حافرينالعلماءبحد/لسماس،ا!لىوي

فدنفالاَ!علونمااصنوسواء.ساسيهوقفذاقاليهيالاصحماري،الاطار
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الإداو!معصة!لاقاتعلىعللأنعملأ،يُحسنواللاميس،اطازمالموتفهذاأنإلا

العلماءرو!دٌعف.وددون،تدرجلطؤريعدةبه!دةالاسقلالتصؤروهوالاصحمارية،

علىا!موصة+"الجسةعنندالعأن:المهماتاعطممنأنالمراعل،سهاسةهنايطقونالذين

اططةهذهوكالتالاسة"."الجشعةليثحكمالقللسلطةالولاءلراهين!علىلعطيأن

1،محاص6قدرإضعالىإلىولالتالىسر!اَ،،الجزائريةثطومة,قوىنمةقدهـإلى

الجزاثري،الوطقالوعيليابضج6سرورليالعلماءمسامةل!نهذا،وجمكما!.الفرنسة

يه.يسهانممالست

العلطء،عملإلىالريهةدعيننطر!لتلأفا،يذلكتح!دعلمالاسحماريةالسلطةإنثم

"أئمةَوعنَتالديغة،ال!ثعائرعلىههمهمضدوقو!اعنقطدعدللملاظوهكذاودقاومه.

6،جديدمدارسفغونعالمفوحة،المرآنهةالمدارسإعلاقليددتردولم.الفرصلهذارصن"

العلطءلرغهةتطلمغولمافىلههاسدًتفقكوكذلكالعلمائة.المحفإصدارايقالىأو

العلماء،عمل!تبر!لتو"نةكالفرر!ةلد"العرد!ةاللعةجملعلىالثدالدوإطاحهم

ثلإلاا!ه369عامكحَول-الص!قطعةوما،امامهمالصماترهأ0ليثرذدلمقديمهأ،إفا

خاص.لثكلبارز

دكددينالمصلحةمعويةأدرزتالقالديخة،الاصلاحهةالوعةطالعسوءهورلك

ليداي!روإدانةييناواالحقوقلطمعهاافوىمطلبويينسطر!لةدينالاختلالى

لمهكةلصثلتكررالمعوياتنفسلنجدوسنصديالولاء.الطهرويينايصهزية،

داخلهافيالعلمالمحة،صلاحعةyا

ا"المخينالدىالعلمانهةالإملاحهةالرعة2-أء-

مولفهوللالوطةهويتهعلىالحريصالتراجعموقفلسالساثدالموتفولكن

همالذينالاقيه،هذاممثلووسقرعالمسحمِر.لهجاءالذىالظليالطلم!وقالوالالانطلاق

إلىيملوالكيكلل،دلاالفرنسهة،المدينةأبوابالفرنسهة،والجمهوريةالعلطدةالمدرسةتاج

و!نوانشرها،،بدورهموكُلَفوا،الفرنسةلالظلةغُزوامعلمينكانواللقدالمسحمِر.وضع

إلىيطمحونوعاووانسبياَ،عاليالمعرلةمنمستوىإلىوعلوا،ومحامينوصعادلة،أطباء،

الالالرايشربتاجمن*طيون*أبناءوكلهمالجامية،كفاءاقممعتاسباتجماعياردقاء
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يينالحالبلقطةلي+يضعهمكمتخبينوضعهموكانالمسحمَر،عالمإلىالم!حمِر،6لحضار

مناسو(وفعلىافموالحققةالاَخر،ينفيفهماكلمتاتضين،ووفافيمخآدين،دالعين

زتقي،رالحثلاباضل،ايئلنشدوعواايجنس،مناطجلقيوزواالذين(وبكوضع

اهـمعستارويوسف+الطقة"صوتمعالظس،سعدوجماعةالأهالى+،"موتمع،

(1 . .M Tourniإفمللال!ملة،الفرلسةيمحاروالموهؤلاءالوطفة(هويتهعنتخلى+الذيي

لحاية،1وابدويعات،العامةوالمجالسابلدية،ابلسليايمظصورنحتلفليكقخهين،

اهثمةللسلطةال!ملاطغوععلهم!فرضالقالشخمةالمملحةداعيدينمُقشمينكالوا

والذينثملوفم،افم!رضالذيناولئكعنيالدلاععلهميقفيالذيالفصردداءويين

هاللد.ه"اتءثرطونلااهميقاعون

الذى+للقخين"المطلبمالمملىلمحهسركًرالذىالاطرذلكالإحراجهذاعنوصفئأ

معتخلفلنوالذيالاسغمارية،السلطةثرعةليجذرياَالمماراةحدإلىعوضُيمضيلن

دراهمالموقينهذيندينهؤلاءيماعولكي.اللامساواةمنفعهامااولديهاماإدالةعنذلك،

والموسوصن،9878،عاملرنسااثالة،لفرنساالأسورية6المورإلىلهاحذلاثمةَيهههون

الفرناهذهعطفمنإلاللجزائرسلامِمن-!واألاَعلىفىلك،بحكمألفسهم،ويقسرون

نأالاالاخرام.شدكدكولهعلىالملحاح"السانل.موتفليأنفسهميضصنوهكذاابالة.

لطمحلاالجماعةلانودالجملة.الحثموفعموفوعاَيسالجزائرليالفرنسةالسعادةم!دأ

ومناطالدأ+لمرنسا"الوصايةظلتحتأقل،عضرىو!زكبرومساواةاففلعدالةإلىإلا

"المنتخيناه.لعملجوهر!ننوالاتخايةتمامأ،الظنوصةالسمةكالتها

عقدوهلأس!سيمؤتمربعد27941شمبر41يومهؤلاءأل!ثأوقد

المحالطات،فيلروعللالآمنتاْلفالجزاثر،فيللقخهنافداَ

الدمحورثل،الأولالطرازمنكامريغمالذيلسنطفةلرعن!ثاطأ،امحرهاكان

اما.سعدانوزملهالأخفري،رالدمحورعاس،لرحاتوالمدلى،جلوللن

حعثمنلاجدأ،وافحلهو+ال!ثاب"الجزائرىحركةإلىالحركةهذهاتساب

رجلوهوقامي،دن:الأولرنهسهخلالمنولكنالجديد،للاتحاد"فقط*التفللرنامج

"الئابحركةليايفلعلىإطاحاَالأيثدالجاحثلالفرنس!ة،يا!سةقجشى
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منلولمبرلياللدسة،الاتخالاتلعدخالدالأصرموقفكثد!وعارضابزالري"إ

9191.عام

اوللم،الرفعاسنفاءعلالحرصيئديد!سلالةأرتحهاالقايابعةابةمورولكن

Tانماعلىورداَ.الت!ثلإلىصلأاقلصعاسة!وايدرعي،ايطورعلىالاتحادهذامخمل

ليخس،المعاديالجناحلان،الكرامةوجرح،الإساءةإلىقصدمنائوي،الاحتلاللعد

ينالدمحوراشمادعلىوصل،جلولينالدمحورثخصليالافد،5ر13)علىاسولىا

عاس،لرحاتنهوخرجالاطدداخلأزمةددأتلمحويت،-بلوممشروعرُلضللماولمى.

العلط!ة.الاعلاحةللوعةحركعةا!رالاتجاهفىلكالاَنيعدسثلالذيهوالأخ!وهذا

الاندهاجمة،المساواإ-لياطالدحلمهعلىلستجمد،جلوللنتإدةتحتالم!خهين،اظدأما

لمطامح!لأ،!شجعب،!نالذيلمحويت،-دلومبم!ثروعممثلةَطوطة6لمدكللتالق

علىمقمور)يمقراطةطربقعنالفردى،الاخماعيداردفائها،الأولىيالدرجة!ية،مهتمةِ

والقالة.11اثروة+!ة

لطورهاستهدأالقالوطةسعحلملالهابتخيمااتدهحرالذيعاسفرحاتأما

"!ديرالعة،دموراتالىددرجمعاَخطاهوضودايمَل،ليالأولى(حلامهمنونرعه

ا!لطة!إلىالمسحمر!منمدروله:لوضوحتحكي،المخلفةالمفاتوهذهراسقلالهة!ه

،".ثولجمهوريةلاءا!الم!اولا

الجزالري،الثعبىالاتحاد!الإسلاميللمؤتمرالقصرإ،ايجربةبعدعهاسفرحاتوانشاْ

UPAند!وده!نالذى!)هل!هولوالجزائرىالإصلاميالفرنسيالخمعموابهةلي

السطصةايشكلةلهذهالمختارْالاسموكانمو94هوعاممنص!لةأخرليودلكجملول،

منبادِالضققالإطارقيوزعلىالحريصفثه6إرادعنللحررلهكفيما!قولالجدلدإ،

هذالفَرانالاكساعأ.امحرلماعدةالجديدحزبهمرالبوبفغابتخهين،ائدثملهالوجمهاء

UPAاهـلرنامجليموجود!كانتالئنالمطلبالاشمرارية.لعضدونمنتجتملاابطور

لااطركةهذهإ؟أنالشخمي.الوفعواخرام،المساواةهاأساسصنن،لمطليندوماَتحيفع

!مغةلاالدأفاوصدولافرنسعة،محا!الةأ.لةسقلإلاللجزائرسقلمن!وَر
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فمانطوىإنماالاكدالإلىالمحلالروعوهذا.الذانالاسقلال!مضةولا،الاصقلال

لفرنا.الجزالرلرلطمؤتالذيالإيعلامي،المؤتمربئهاالق"لبالمط"تائمةعنفرَع،

نأعاس،لفرحاتأء!اَس!حأظغرول،لأللىالعالرللوجودحدأشضعالحرليلكن

كانمالالجملة(ىالألمافي،الهومأمامالفرلسةالهزبمةهشهدأن)د6.جدلدآلافَ!لمح

علىإنه،يل،الحينفىلكليللفحرالالهازيبالتطلفلصاجنايوحلم،للمحتلاحلالاَ

رإصحنرو،اللهجةأن.غرالحريةأجلمنالمعركةتجسَدالتىاثالةلرنسادالقةعززالمكس

رالكرامة.اطريةمننمطالمطالبالنغال،رلقلهجةهييل،المهذب"السائل"لهجة!عدلم

01يومواثمئ!معاس،لرحاتمنوالمُوَئعالند+"جمزاثرنوانالمعنونالكر!ر(نربولا

نمنليصكونالأساسيالمنعطفولكن019اليطورلهذامؤثر،!تانللماريثال4191ألريل

مارس31دوالممريةوالسولمحتعة،والا!الزن،الأمرككة،الحكوماتلممثليلقط!سفملمآخر

!والجزائريال!ثب+!انعنفاتحدثونحن9.الجزائريلاالممثكلةلدويلاجلمن3219!و

واضح:امقلالميصلإلىوي!ثرايملهة*الأوهامفايةعنواضحيشكلِابصهذاولعهر

لجةتجلمن439،ماي!كارووممحبالملالذىالانليلامحر!رلهبرزملوهو

لي6لرالجزانالملحقالانهذاويولعالاسلاصةك!.والاتجماعةالالحاديةللقفايادراسات

!أسسةجزالريةْعامةجميةْنثلا،خاصدستوليدات،جزائريةدولةَصضهحاطربفاية

اثممودالدقةعدمأن!رالجزانرين!الس!نكلتجلمن،العاملالحويتأعضاؤهايخب

الغفالجوابلكنالذاقي،الاصقلالياقيهواضحميِإلى؟لكمعيئروالص،هذالي

ابدولاتدالوطنةووالدالرةحلعنلما!المطالبهذهعلىكمروالجرالا"رذالذى

رودلمخطرأ،مشاعأيعتبرلأده،الجبريةالالامةرهنعاسموالرحاتيوفعدأنوامرا"لهة،

لاتكشءاكهـ9مارس7تراريغبرهالوهكذاالأخ!ررا!اهذاآراءوجترعئقانعلى

ك!طاردمهحددسايقأ،اعبرالذيفعويت-يلوملمشروعجديد!نسخةوهو2!اأوانه

للأعلاح.مقولِ

للحركةجدددأد!أمسقدٌالذىالكرالتجمعإدشاءليساهم(نهفىلكمنوبهئر

(علقءعنناتحذثو!ن.مارسأ4رومايجمعهذاإنشاءتمَوتد.الجزائريةالوطة

أدمارمنلمسهالوقتليهم)الذينالمخهين!جمعيصدالذياولهساولوالحريةالان
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لرلامجوكان.PPAالجزائريالثبوحزبوالعلطء(جلولوينع!اس،لرحات

سقلةجزالريةكمهوريةيطالبلهما،وايجاوزوملضه،الطنمقالميهماهـثهايآ*ول

هذةوشلقىوألابر!العا.للاسحمارمناهفةِ،متجددةلردسعةعهوريةمعمخَد؟دأخلهاَ،

اقإلا،المسلمالئعبمنعرفهًطقاتلَدىصَنواء،(رنأعاسفرحاتمالامالئاطركة

الاطارثيوزليتخرلنجماهر!ةحركةمنهاجل!هولا!لي"االفخما!ماعدةكاع

المذدلعطا.وتدوأمحرمواتفوله!اهـ*اتألريتنىلبرنامحها،"املأ،+الفدرالى

)كالمرالض،الاصلاحننلدى6المعتادالرققةالمطرياتوتفإلى)مأط!(اطركةلذهالشبي

!أعفو!ة،ا!رالجماه!*ولالح!!ور!(خذكدمالل!ثارع؟الكلامو!ركوالولود(

لاالمدت،شوارعدمسرةسثهد4591عامماى(ماوو-)ماكسأوللىنوهكذاالطاهر.

ومطليناطرية،ليرعتهمعنيعفصرلين،المسلمونلالام،ووهران6لرالجزليمما

العبهذارأىالذىهوافدنة،دومخاص،يكلماالو،8يومودكنممال!.صراحإطلاق

،بالمطنفسجديدمنها!فينقنطة،فطقةليالأخرىوالمدنسطفشوارععلى!بم

خلالنس!ايعقياَخرعلماَالحلفة،الدولأعلامجانبإلى،المزةهذهليرضاولكنى

والهلالالنجمةلوسطهالذىوالأ!ضالأخفرالعلموهوالامحمار:منترنمنبهثر

الأحران.

أحدهمو!مام،الشرطةتجلمنالعغفالفعلردَلالارةهذا،من!رإلىماجةنكنولم

إلىبحاجمةنكنلموكذلكوتتله.العلمحاملعلىابارإطلاقالوافح(ايطهرينعزم)تجاه

خقي!ا،شنبإلى6المظاهروجمؤلخاص،لثكلايو!رالجؤثُحنلكيهذامنبهر

للدرنسحننالمعادلةلالعواطفمأخورلن،يقاوملاالذىالمفب6سورليوهمايالاهرونرانللع

ومقرالاسحماوي"!لدلدمة،"الوجود"رموزنخلفلهاجموا،السنينمدارعلىلاغثالم

ريبولاطر!م!اليصادلوبمالذينالفردسونهاجمواكط(والمزاوع...والمخازن،الدرك

المطاهردن،لدىمختةفةكلفا!دأنفيالنفهذأ!اانفجرالقةالفوضويالمفةمذهان

وماالاضادي،دالعاملجزئأبفشرإنماالوطغة،المثاعرعنال!ثميالحرهذا3اريبو،

االعممقهاالسبولكنموا.الحربلشبالمفروفينواطرمانابؤسمنسوالتتعلَمه
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بلا،الحريةإلىمحطثيلشصبالداظوالعفويةيالففعنهاالمعتر6الارادهذهج!الدلاكان

أمل،)).

أيغألستكونمط!ثطت،دالمنفمةايطزلةالاسحمار!ةوابحموعاتالإدارإ،لعلوذأما

و!و!ون،محاكمةللاو!دمونهوجُد،حثماالعر!!طدونكانواإدولطشاَ:عنفاَأكر

مايس8بومدهعتالقالدمويةاطوادثل!نوهكذا..سريعةعاكمالتويحاكمونالمواطنبن،

4591X113الجزالريةالوطةالاقيهاتكلوفد112َالمصلمللثعبوُخهتالتىا!عمعوموجة

درك!القالرمادطبقة!تمشحلةدظلْاكوولكن:والحريةالبناصد!ءيجربةظيةَلضع

ل!ثعباطممةالذاكرأل!الأددإلىنقفلدهذه،الففباياموكاتالمممي،العنفلدئق

يلدأ.جرحأكبر!اوهوخرحتالعكلدلة،لياستقي

صفحة*إن!ول؟فىلكليومحبلأسى،4مفعمأالمجة،هذهمنع!اسلرحاتخرجوتد

الدم،منوكرالآلامهنمحرلهاو!فىمحُت.ثدأبطولمي،يثعبالضاللاركخلىصوداء

ياالاسحمارية،االملعةإنثم.ايرحتتدم!ولةكسويةمنماولكن.الأحزانمنوكثرر

ركمولكنا".ا4احديمسسهالم،سلمةدضتالغامة،الجزادربحكومةالممثلالجزالري،الباصتل

1/5/4691يومدداؤهوكانالجزالردة.للمشكلةسلميعل!!أملطلْلىدههذهالأملخهة

جديدةيئهاد!هر46941هايسأولروموُخهالذىوالمسلم"االدرنسالجزائرىلل!ثعاب

دكفراطأ،نفسه!بَيقئشعبيلانفمال!ة،ولاجددد،سخدولاتخس،+لا:الاعتدالعلى

مقودداشط،ديمقراطيفبر،صيثصبمعويشركواطلقي،الضليتجذدهويابع

الفرنسة.لالديمقراطة

قساوياَدتمثلاَالالتخالعتينالدائرفيفحالذى4591أوت7*،مرسومصدروع!ندما

يبز،وكأنه!دولأنه1،11عد،كونهعلىدالاهتمامجدرواَدددراَفىلكلهيدا،الفرنسيالبر"ن

العكل.لياثالرنةالطرقواخارالاف!ي،الاقيهعلىالاقاء

)!ولحم!الجزالريللحانالديمقراطيالاقادكه91مايسليدشأالمنظور،هذامثلولي

ثاثطكانالكالذيايحمعرلكمن6للفماداسهلواىهُهي!هوحد!قعلهحمزبوهو

والدولةأالددندينلفمل)!الكلاص!كعةالمطالبعداوفهما.والحريةالان(عدقاءلدى

دطبكانالجديدالحزبفهاج)...ف!نالحلمونمةوالأجور،الحقوقلي6والمساوا



النمن،عنييدأيزالما"نْالفرأقهذاوعلىفرنسا..هعقحدةمسملةجممهورلةِللبزثر

!م4691(وت"*مردرالث!ة.ا،هـةا!مطعطضدالوتايةمنينهفيهاعلىرالمع!خل

6لرللوالذاقي،الاسقلالدسكلر!ئن6لريةابزللجمهورية"ثمؤرثروعهـولولاد

الأورول!،الأتالةلطمينعلىوحرماَا.17ثر!كةدولةَ!فهاالمرنسي،الاىدليالدخلة

مؤقى.118القالهةدمووأالالتخا!ين،الدالرفيمحلىالايقاءيقلالمثروعلان

مراعاعلىالحرصهذاا!Dولا!عمللرنامجدحلوألطَواجدونوصن

يمكن،مايأكلرالم!ةالمدهةواستعادوابسجمة،ايدرَجةالتطويرصوروقعه،المراحل

نا6ابوروكلمة".القانونطريقعنةjليlتحققليهيعهاس،لرطتيرىلمحط،والضعة

اثفروة،وا!مواعدللاث!لالمراعةالمشروعةليكلْفاالمالبالحرصأنذلكالطؤر.لعني

العلاظتاستقاءحساكالي!أخذالممَنةارالأهداف91الأولىلاللرجةاتخايعملرالعمل

"الجمهوريةهويطلبما)نريالجملةالاسقلال.منضءإفالةثملرنسا،مع6المتمز

الفرلسالاىدداخلا6لرث!الجز

ع!لافىلك،هعلإنهالاصعلال،ilkالطدَممنئيةالجد*المطلب"1لكانوبن

مافىلكمع!هولكنالاسحماري.مالنطعلعهامحرصالياهممنة،عتاتالث!كموضع

كانمااستهقاءعلىاطرعىليالممالفةالاصحمارية6الاداردعداءيمطدمالأرىمنكفي

يعفىدوقظ4791218شمبر02يوموبنتهللجزائر،خاصللسوليالأخذلكن!ن.كص

lابطمتح!ينودالطؤر،ليالأمل علىنالة،AIروحلكلب،أخرىمرةولكنلاصحمارى.

الاتخا!الز!فانإلا.العملةأما!ليئمة،للالارعاَإ!راَالدمورهذاويمكىالانماح،

5191221وعام4891عامNAEGELENدحلينالعاماطاكميرعايةالإدارهدهدقومالذى

الاتدديتوموفدلذاالطنون،طريقعنلال!رةالمح!لةالأوهامآخرعلىللقضاءلهص!ن

يعودوافلم،أملهمخابالذين4ابافلينكرمنلكبراكبرعددتويئخفى،الأزماتمنع!ذ

الاملا!ة.ألا!هبحكموم!ثلولِعاجمزِحزلبإطاردلعملهممعنىأى-!ون

كطالاضاق،وملاحطة،الأوهاموسقوط،الأملخحاتساعةلأزلىكالت،الآنومذ

والقد!ةا!مانوفةالطرقو!نتفلا!أ،المكنةلوفت!مد+)؟الممزلة:ابالرإعادأساعةنزلى

يالحفائقاك!نِلدىوثلاشتتقلمتللقدواوهامه،الث!طليحاسةامامححوز!.أومفلفة
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لذفَقدهذاكلوالمارس!ز،،جموستوسانوديدرو،9178وبادى،لالموسوعيون.القاسة

.لزاوايروساتالممارهـرالماصنلرجالالصعدالمذفىلك!د!،يه

لالوعة.السليالكثفصاعةإلأاالرأعاية،قفةإلىننهيلاالاصحمارلفعةلكن

هذهتلمنالاشعمارى،النظامعلىالرذكالتالق"المخهين+لجماعةالإصلاحعةالعلمالة

هتمعرلتتقط،الفرنسةلالقالةالمشحة،الوسطىوالطغةابورجوازيةلينالمتوسطةالطقة

إفاعدداَ.وا!رعرمانأا،محرالاخماعمةالطقات!أطروضرورةالاجتماعةالمراعات

الرذلكن".واطردةالحان"أمدلاءطردقعنإلاالجماه!روعلىنعغولملمحهة،حركة!لت

نقاثهموإلى.ابخويةءعزلتىإلىلمعادماسرعان4591حوادثلهجاءتالذيالنعف

الاسحمارية.السلطةمع-مهذبانهولوالمعب-

المقامليسخعالفرنسيال!ثموعيللحزبالخةالاتجماعةالاكاراتلانولاثمايل،

الاسحمارية.السلطةقيه)صلاحةمواتفو!فرضوالجزانريةالوطنهة""القغعةهذهابان

الجزائريالشوعيللحزبالماركسةالاصلاحةالوعة2-أ!-

الحزبعملولكنمدصأ،تالضشةوالماركصةالاعلاحيةالرعةينالاشزاكإن

دلازمعنالوعةهذهونشأولَ.إملاحهاَ،!دواطاصة،الجزانرحالةليالجزائريالشهوعي

لمراعالمموحة6ايمزالم!لةهينالالقضةُلللاد.الم!ثخصالوضعإلىيابسةمزدوج

الالقسامطسابابافي،اثمامإلىالمراعكذاهطاتيحادى-اتجماعي-س!اقِلطالطظت

منجمداَضَعُفَلدلفهالانفسامهذاإنثموالمسحمَرين.المشعمِرلهنينالأساسياثالي

أورو!ننإَ(عغاصفولهلين!ذالذىللحزبالمخلطالاتساببحكم،العملةاباحعة

زدائه6مراعاعلىالحزبحرصلاندلك،وصكم!ا.للأولينواضحةِبفلتيولكنرسلمين،

ساصةعلهيفرض،وضعهمبحكمالمسطِر،يديولوجعةيهموفوعاَ،الحساس!ن،الأورو!ن

إملاحة.

يملكالذىهو،خارجيلمركراطزلىدهية!شبخطورإ،المزدوجالحلاؤمهذااويز

لفينسحاَ،6متأخر!رهفيإلاتصقلمالجزاثريالثوعياطزباسكلالانوبذكرا!مرار.

و!نوا4،صالفرنسيالشهوعييالحزلىحز!أ،يحلقونالجزاثردونالشوعون!نالأصل

للثرطلمحضعانالثوعة،اثابةللدولهةتسبوهيهذه،علىوكانثعط،إحدىيؤلفون
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معد!اسبللاسحمار،معادموقفِأىَتجنىلالاىرلكسا.ومعالانتسابثروطمناكمن

!االفرنسيالشوعيالحزبأنوجدتتدللع!اسسدىيثعة!لتوبنوضعها.ثانونعة

تدمسقاقاأنفىلكمعصحهحأ!قىظنهالعرتةورا،والاسحماربةمشقاقالسبئدبها

الضعورو!نا!ثريناته!ا.خلالالثوعية،ال!ئعبعموعةداخلالجزاثر،لي!نت

لفسها،لرلسالىالبرويتاريالتحروالمشعمرينتحزر!قرنُو!نتعدها،يثهةموضعالوطق

الورة.لمثعلكحاملةِاعبرتالقالبروتارياكلك

للاسحمار،المعاد!ةيالسعاسةالحازمالفردسيالش!وعياطزليالرامتطرأنويجب

المواففلطثطوراَنلاحظلكي131مراكثىليالكرععدالأمررلهيقومالذىابفاللمملحة

لكرع،موضوعنفه،يعدسمحخالدالأمروانوهكذاابورية.الدولةمعانسجاماَبهر

تمجئرسوفالاسحمارنالإدارةفلىَالثهوعيالحزبعمللىنوكذلك132.لورىكرععم

الاسقلالثرابموفرعوبالَذكراباثه،الألر!يالشمال!مةيدعمنف!هعنويعرلي

الذينالأورربما،الأملمناباضلينمنهامعددِالسحاليإلىسؤذيالاقيههذاولكن

يالاتيهتاعدىلوسععلىالحزبسهحملماوهذاالاصحماربة،المتظت!تقوناسمروا

"المحلنمواالس!نإلى

حاولموا2891j3591!ام!نات!تالقدوجهاى،دعديل!رةيعداطزب،ولكن

137،الأخرىالوطةالمنظماتلأليرعن!شبدهاوأنإيهكراالمحلَهةابخماهيرويثدَأنخلالها

الممثكلةإزاحةعنيتماخرلمأوروبادالفايثةصعودَأنوالحقجديدأ.عدأويثهد

فدالنغالإلىلابس!ةلانو4للاسحماردىالمطلالنظوأصهح.اكفياثطمإلىالامحمارية

صرلىقدالحزب!ن،9كوعامفرنسادالحكمإلىالثعةالجهةجماءتوكلماالفائة.

لذه.معلقة،الأخرىالمثكلاتكلْوجلالار،6وحددزووإلىكلهاتهاهه

وأن،الفرنسيال!ثوعيللحزبالجزالرتن!االشبئنلسفلأنلقزرالماقهذاولي

91.كؤأومحويرأ-718لوميابضدايأمهسيمؤتمرهلعدجزائركي،ثوعيحزبيخمثأ

ا!ممعةايداي!رك!فاءجزئة،مطالبهياتيعملهاكثحالجزالرىالئ!وعياطزبوسوتجه

والالقاءالاسلاهيالأصلدوىالموطفينعلىالاسحمارى""الريح.ولوزيعالأصو،وماواة

أعفاءلينمنالثوعونسعكونوهكذا!لاا.الأخرىالإصلاحعةالاواتواقماماتبمطلب
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الجزائربردطخاص،دشكلو!طالب،لمحويت-يلومم!ثروعددعمالذمميالإسلاميالمؤتمر

يفرنسا.

الوطةللحركةالرادالطلميالجاحودينال!ثوصن،دينلامالذىايالسل!نويالمقالل،

الجزائرىالشوعياطزبو(نسمالا،وقوىيثدكانالألر!ة،لابجمةالمنلة6لرية،الجز

إلىأفف.المسلمال!ثعبداخلالزدائن،نفسصلكتصمان؟نا.ولNAألر!اكالو!مة

اطزبانحينعلى3791Xعامالثعةالجبهةحكومةقِحلمنستُحَلالجمةانفىلك

Wذهلهمرفوعيحلفنهوكأكبلوالشهرعي اطزديمعايحالفسعاسةخلالمنطكومة،

الؤنسي.ال!ثوعي

لداطره"ا،إلامةأو،العضوياصفلالهوغمالجزالري،الثوعيالحزليلان،والحق

لطلتوا!لنة،اطربوساعدت،الفرنسيالثهوعيياطزبيملهالذىسردهعلا!ط

!مري،11-لوموخطاله939dعامللجزالرلور-لزموريس6ز-لارجاءتثم!حزز.الصلةهذه

Uايملة-المحولياقاه(وضحيثكل،الجزائريالثوعياطزبسهات!وجطليها

لمد6يشخدمايكونحمالةليكثعبالجزالر،لوصفاسحملهالذيالج!وكانالاندماجة.

الذيناطزدي،إلىالمتسينوطمأدة،الجزائريةالوطةأ!ةمنللقل!لدر!ما!ةكحجةطويلة

فكرنا!نةداإهافا،يمكنالقلالأش!اءللوب،ايفسةالظئجلكنولم.أورو!املِمنهم

لرنساإله!اوددتالقايراجع(رض-تحلةلرنساكانتكدما-ثكلتالجزكرلأن

الجزائريينالقمَصهذاوثلالفرنسا.هذهعاعمةبدن،منجمرالجزالر،وكالتامحارية،

دالاسقلال.فكركلَاهداالذىهوولرنسا،

الثوعياطزباعاليمابمفدارحسماَ،كبركانتفدالتطممسوىعلىابنالجأما

و(طرهم،الاصان،الثو!منعاث!علىأخِذَأنهإد،عامرهلأهموكوتفتمعمنالجزائرى

هذهوسطل4291.عاممناَدد5الفردسي،ال!ثوعيالحزديوكاد!مناضلوهؤلاءمحلحلثم

الحربكلتالق6المزدالحزبسهاسةديوفوحوصؤلر16عامحئتائمةالوصاالة

141ماشر!

jالتحررو،كدالالهورإلىا!اء!دعادالذىالجزالريالثوعياطزبانا!قة

المحيذالس!نلمملحةا!وا!ليمطلههويؤكداثة"،الأرض6"سادفدهجماكهكلس!رركَز
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عناياعددتردَدلاإنه)...ثموالسطمةالاجتماعةواطفوقالقاعد،روكب6)ساوا

نفسليمعُثركلانهطاولوالحريةالحانأصدتاءعاعرمنيكنلمولماالوطة.اطركة

ابموذجكلثليلوسغعندما459dمايىصادثهدوالمسحمرين،الوطون،الادانة

6.142للمؤامرالإيدورلوجمي

لذلكالموازيوايظؤل،الأصلليالمصلمينمنكه،عناعيرهمنكب!روعددِتح!لَىأنإلا

!وفوجواناتخالات،لطن!تمنأصالهماوكذلك+ح!ءولاا!إلىابتسينعددلي

منومزيدالتمزمنمزيدإلىاطزبدعافىلككلاثا!ةاالئأسسةالجمعةلطا9كه

الشعوعياطزليضزالذيهو4691عامطهرالذيالذاقيابقدلانوهكذا6.الأنا

ناكلمنوالجزائر،لردسايين،ال!ملالوحهدإلىالداعهةمواضههوعلىالجزانريىا

الإعلاحياقرثالعلىيككي،الحزبهذاإنيل.الوطنىالاصقلالمطلبإلىيخاز

مها.المردسيالائدإطارليالمثاركاليلدرضعللجزائر!كون(نالىدالدعو!الجزانري،

الجزائر!المثوعياطؤبعمليع!تمانالالتخالاثومدايال!ثرت،ايمسكإنرهكذا

147دلمساننطقةليالفلاحنو!لطجعدةقواعدكسبلي،اخرىداحةهنيخجح،الذي

فىلكجداَ.محدودأ!قىكأل!روهلانالوطق،ىالمحوعلىأماحالا(أالثلفوأورلطدسفل!ا

الأللةمعالملات،أفغلإقامةرريفضلموقفأعلطيفرضلى،"المختلط+الاتسابأن

الديمقراطي،المدااخراممنالف!قعلىاطاصةمصا!ارعالةدركمهاالقالأوروكة،

هذهلدىالمفولةالغمةمنأدعدإلىيمضيلامطلههلت!كلدفالهلانولهذاكروأ.لف!اَ

ضددرهسوءلان،الأملولي.الحثموضعأدداَالادعماردةالمشكلةيضعاندونالأقلة،

إلىإلاالاسقلال،يؤدَىلاانمنالتعؤلىعلىيحملهالوطفة،للحركةالخريرىللدور

(عور،حصانمكانأعمىحمالطووفعالفرلهة،الامريانم!ن،اخرىإمريايةإحلال

كهللكلو"44.دوللعاب!راصخدنا!نإنهذا

موتفِاىُماكمهَزالق6المحدودوالمطالبالجزلي،ابفالإلاأمامه!قىلالىنهوهكذا

اقراتأعايتالقامةنفسمنالضرعةالإملاحمةالرعةهذه!مافيرصولىإملاحي.

.4891391-أعاميليسلفأ،المز!ةالاتخالاتلدى،الأخرىالإملاحة
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ركزتالقالاملاحة،الحركةفصاثلكلدينمشتركاَامرأالاخفاقهلاحطةوكانت

ليوسميقزايد!فصحدوثإم!فةعلىورافتالظئم،لبظامالقانولنالاطارليعلها

عنيعيدأالايعحمارية،للمشكلةحلعنالهحثعلىالأملهذاأرغمهاو!مد.القمهذا

لسلامةيكنلمإنا!ما"لمة،السدطةنهةبحسندلكليالحدقوعلى،الضروريالجماه!رويلعملا

الاملاح!ةالوعةولاالعلطء،كزغمهاالقالدينةةالاملاحهالوعةلاإنهوالحقإرادف.

ف)لل.العملدللثركةالجماهوتجدليثهاوضعت"ابتخبرن+لهناهاالئالعلطنة

صردهاليمعوَقة"!يهة+ييندتمانيمكنالقالمبةا!دلاتعلىجهودماكلركزنا

ملة.المطدا!واةوعلمعنمري،!زمنالاسحماريةالسلطةتمارسهمابحكمالاجتماعي

ئقملم-uالعاملةالطقةلالدلمولوجعةخفوعهعلى-لالهالجزاثري،الشوعيالحزبأما

عملهاصروتدالعاية،لهذهوقفدهاالمحلهة،الجماهررعالقعلىالورىم!ثروعهتحقق

المطلب!ثملولمالاخماعهة،المطلبولقدعابظي،العملعلىعاعره،ثادةدالجماهبرري

واخلاطهالورجمواؤ!ةالإكديولوجنمن%جمزداعتارهالأخررالمطلبهذاإلىينطرولم.الوطق

بماعدةأوروداعلىايمركرنزعة!لتللطا"للأبريال!ة.المعاديالنفالليإجمابكطملكا

ولط"ايرويو!ة،البرولتاريانفالعلىآمالهاكعلقعلىالإيديولو!ةهذهتحملالتيعة

ابرولول.ليالطملةالطقةتحرورعلى6الم!حمَر!رروعلقت

عن!دأالاسحمارية،الم!ثكلةحللصؤرتتدالإصلاحهة،التماراتنحتلفف!نويالجملة،

الجزنةالمطالبمحرهَسفسرماوهذاايطور!ة.الثرعةإلىلذلكوانحدرتالمحقةالجماه!رو

الظوضاحلْلقدوهكذا.القائمالوضعاست!قاءعلىالحر!ةالسلطة!لكعارضتهاالق

الطلاتنلرل!ثأهناومن،داطرتوالجذرية6الوحعدل!ةالمطمحلاطريات،حول،الممكن

واطرعىطة،المصإلىالمحلنثأناومنالاملاحعة،ايجاربلمخلفجدأ،الفوضويةوالسمة

هذاانإلا،جماهريعملِكل!يالىكانأ!أناومنايحرير.6لسرورمراحلوفععلى

mالرالجاحعرعدىصعحمل الجزاثرية.للوطنةدي!لي

اكيثطةالرادي!لهةحم2-2

الصعبحزب)ول*ل!(لرماكال!مةعندشأتالقالراد!ية،هذهمَلوقد

الذيالطورأما.)!يه+سالدبمقراطعةاطرياتلاتصاوالطملةواطركة((PPA)الجزائرى
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الألقفلتالقالاهكماماتوأماالثعاوات.اخارخلالمنباتلامحلىلهالار،هذايههز

اوماطداخلالوطة،الأوضخارجوُلدحزلبوضعَلعكسل!ناالر!ا،ضالبجمةالمنرب!

عملل!نالجزاثرون،منالسا!ةأغل!همليتألفونهؤلاء!نولماالمفرب.منالمهاجرين

ليجذورهالشعبحزبرثخولما.الجزائريةالمثكلةعلياتاههكلس!روكز.الجمة"

حمرأ،،الجزائريدالشعبالاقماموفىلكالمحلهذا6قومنثذدأنعلى!زدلمالجزائر،

ال!مةللكعلىالأتل،على،الشعبعلىالاعتمادسدلَكماالسالد،هوهذاوصهكون

حركأ&ماأافىلي.لحثض!النمرعلىيدللمإنده،!امالذىللعملالجماهرت

ومهتهيخلفة،لتاراتمفوحةحركةمحزديصحاطزبانالديمقرامة،للحرياتالالحار

علىعلامةوهذهنواضعةهيمور!الديمفراهة""اطرداتعنالدلاعلااطرية،إنمار

اطزلي.عمللياعدالأ!راتاهليانعطاف

للهنهالمنفةواثطومةالوطق،المطلبوهوالطوَر:هذاخلاللال!اَعللها،امراَانغر

4l.عماستث!من!ثطة،لرادب!يةابحنزة،العملةالوجهةمنكه.يعئزمون!وهذاسحمارالة

الماديالعضوطخلاصانضماطودينالمثا!ب،حماسةيين!معالذيللمنافلنمودجأقريب

دضاثلهومماالرروترامة؟سلطويةويين11Aparatchikلارالشكاهـ"3اطرب(اجمازالط

لالاخماعات،الجماهرر:لعئةعلىلقومعملطرقلهيالطرقامااالجزالر!الرطقالرجل

..الاجماعيوالثمبوالاضرايات،هراتوالمط

البرولارياداخلالعمالىالنضالمدرسةليمعتقدالأولىالأسلحةلانفىلك،وعدا

ضالفمةال!ثأتالقالجزالربةالعمالهةالهجرة!لكممها،لالالمالدكؤنتالقالفرنسة

افريقا.

ألر!اضالبجمةالبروياريةالوطة4خ!2

اماالجزادرية.الوطةلذر!لتتلردسا،إلىالمهاجرةالجزالريةالجموعهذهداخلولي

الحريةدلكهرفىكرأ،اقلها،مفارقةودصورةوضوحاَ،السمابهذهو!ر66فعديدالأساب

الجزالر.لكنليتحترممماجمرالطمةالحرلهاتفخرمحثلرلسا،دنسحاَا!برالعمللي

الاسملالانفىلك:الاستعماريةللجديةالفهدابطقعنثإلمحاالأعمقالسبب

إلىابؤس،علههموفرض،أراضهماتزعتالذلنالفلاحنمنبهيروةطائفةيدلعالامحمارى
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شرطإلىهؤلاءرُذوعدماعمل.عن"ايرولول"ليأوالمدت،دالهحثاجلمن،الريف!رك

ممتلفإلىواحد،آنلىالمزودوية،الطملةالطقةمعلالاخ!كوصلوال!فمالبرولاريا،

سقبره.منالمور)لذهنثيالاسحمارإنالوطق.الوعيوإلىالاتجماعيالنضالمور

الهوأموجةس!عها،الأولىالطلمحةالحربخلال6،الهجرمنالأولىالموجةلانالواتع،ولي

منالُزعتجمزالرفي،جايةنهاجلتضخم!ابأعدادصفوفهاودمزَزُالحرلي،يعداكدعة

نها!لوتدتمهد!ة،ير!دونايرولوية،المعاملليلاالرمىالأصل!نوو!فها،جالها

ها!طة،لروكرلاابسة،وعزلهاالفرلسهة،لاللد"معرفهاوضعف،الفنىمستواهافعفُ

هيالهامثهةوهذهالمرنسي.الاتجماعيللمجالا!طهةاطدودإلىلاوملقئ،القمةضيفة

الاتجماعةلالمراعاتالا!صالخلالمنكحزَز!ألاوعيرهوالوطق:لوعمهشركَلالق

الروحكهف!نالذىالفرلسي،الشعوعياطزبو!ظَمهاالفرنسعة،البرولعتارلالالقومال!

هوالعهدفىلكانوبذكرللاسحمار.ديالمطيالمراع!و!وملَزمأالألام،للكدابضايه

و!ئم،الريفعربفدعفةمعاركنُظغابايثي،الفرنسيالثوعيالحزليكانالذى

اطزبرعاية!تلى،أن!ثحالذيالعهدهوكذلك)نه"الكرع.عدصرliبضالالدعم

المطديابغاللشقالمعذالمسحمرات"لينالاىد"فىلك2291(عام،الفرنسيال!ثعوعي

للعملالطمةاللجنةأيCGTUإنثم13.المسحمراتانخلفمنالوالد!ننفالللاسحمار،

ل!نو(خكلاَالجزائرين.المهاجردناًوساطداخلللخةبهبرأجهدأناحهامنبذلالموخد،

كرعمالفرنسيالوعياطزبلدىالمتبرخالد،الأمرلىكانالذىهوالعهددلك

لي،لاريسدمحافرالهإلقالهعدالجزالرين،العماللدىالوطهةاثعراوكاريهز،لورى

(1؟4912دلألهويو)يلهةص

،2491عامنذ،الأرجحوعلىالساس،ايخمَرهذامنألريقاكال!مةولدتولقد

د2691cمارسدر!أأيئستولبهيالماري!ةث!ا،خالدالأمررف!ئاطاتخطليودلك

للحزلىالإداويةاللخةعفوالقادر،عدعليالحاجمنودةلرِيدفع،الشوعيالحزبطل

ف!ولنألريقا!را.كالئهخريوالاتجماعةوالمفوية،،الديةالمماععنالدلاعأجل"من

علىمحر*لاهذالأن،يNA)النجمةلثوء(يوةحوللارالذىمراالجدلعلىطوث،

منوالأهمكرا.لثانكلودجانيلاحظماعلىمهدها"رعيناللواقيللعزالاترمفِكرَد
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لسطصةوالوطقالاتجماعي،المزدوجالاهتمامإلىالاكاريعينابالرهو،ك!دولمحمافىلك،

لالمطلبيملفىا7السعاسابجمةمشروع(نالبرولظرية،واطقلالوطةاثمزة،الجمة

الذي،الطلبالوطقالماللبفىلكللأمبريالة،المظدللمراعالطلميودالمبورالاجتاعي

دطؤرواحد،ن3لييحذدانالمطلبهذاعلىوسكونافلع!ا.الريقاامقلال!قفي

الاسحماودة.للأدارأاهسللعملهدلأنهوعل.الحزلي

الشوعيالحزليطركةايدر!يلالحادV:الوجوهةلحعركةالريقا!مةدطورويمؤر

زعامةويروز6م!4الادارجماعيةلف!رو(خروأيالجزائر،وحصرهالاقماممماللغق!عا،الفرنسي

ملألومابجمةرئاسةإلىووصلالعمالىا،1،التضالىالجودالأخررهذانشأولدممالى.

البه!روهممثاخاولإنثماطزب.داخلشخمتةدفرضاخذالحين؟لكوفذ.2691عامجوان

(كادعلههاففتانعلىثردلملمحهاسجنالقالمراتلعذدوكذلك،الفرنسةالادار!مع

اباضليزسلمجموعلابطلدلن،زعموكألهلعدلمحمارجيهنفوده،منوعززتالثهد،

معالدائمالاخ!كداريخلهودالأحداث:مفعغالريقاكال!مةداردخانوالحققة

يدايرداصترارمعزضينكالواخاص،لثكلولاد!ه،اطزدي،ناضليانثماها!لمة.السلطة

واهمع.الضيف

التحغررعلالأ929عاممنلولمبر02إلىيصدابجمة،فذالمحذلالحل،تراروأول

محلالمجدإ"،ألريقاكالءبحمةعتتوعدما.الحزليبلمنيتوةادينالذىابوىلليد

اطاج،)ممالىدقىiاما3591.عاممننرفمبراولأ!اَ،الحلعلههالُرض4i،الجمة

علهموحكمالجحلة،النجمةنطم6إعادلتهمةاولفوالقدراجف(وللقاسمامماث!وعمار

الرطق"الاتحاداسمتحتاطزبإل!ثاءأعيد،53لفري8ن!ردأثهر.ستةلالسجن

الحلَحكمإلفاءلفسه،العاممنجمو!لهةليلضت،السينمحكمةرلكن(لريقا".كاللمسلمي

القد!هاصهالوجدتعادتاليابجمةفدأ929عاململرالذى

كانتبل،منلألي!ه،انعينوعلىالجزائر.ليتواعدهووسياطزليلدأالحندلكولي

نَعددأتالحلقةهذهل!نمحمةك!أ،قُراءمننساَ،6الممرراطلفةعلىاللاد،لي!مر

الأزمةنتائجامالتىالذ-فىالمهاجرينالعمالمنهامعدذ6عوددسب94،موالعاممناغهارأ

ألر!اكاللمحمةأمامهاوجدتال!ثع!ة،الجهةحكَومةُجاءتوعدماالعالمحة!ا.الاكماد!ة
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الوطةالأرضليجذورهاإنثمكفة.لفالهةووحوداتاللاد،ليثائمةيضادإع!ا6محهز

الجماهريةاللظءاتطر!عنالجماه!ياقيهيُذلالذىالنعفالنشاطيفضليسرعة،كنمو

الاتجاهعلىابقذئوئرلمإفا،الجهاتكلعلىتحارب!نتو!ك!ا.والاجتماعات

اباثز،صوقاإعاعليترددلماطوهكذا.الأخرىالأحزابكقمده!نتالذىالإصلاحي

مطلط++تا.لمةليهاأوضحتكدماا9كوأوتليابصدالاسلاميالمؤتمرططئةلهلفسد

67lالمؤتمريقلرنامجدإيهاثرلرنسا،إلىالجزائرلضممعارضهاوأعبتنقص،من

لولت.-يلوممثروعفدلقفالقالوحهد!ستكونابجمةف!نرلك،عداوفعما

l"أنحينوعلى لفرنا،الانلعاجداهليمعلمهملهميُصقالمثروعأنيرونلمخين"

،أندطور!ةه!اسرور!معهادداانيمكنمرحلةأدهمعتبرينرلك،يقهلونالعلماءوأن

اثمئسللمهد(نحالفوانه،الجزائرىالثعبلقسهممحاولة(نهولرىلشدإ،؟لكنقدابجمة

كه.ددالعالذيالوطقللاظل

(جلمنالمعركةطلعةليلضعافاموتفها،رصلايةابجمة،رادي!لةو!نت

ا!ةحكومةل!ن.وهكذاالاملاحةالأحزابعنالشءلعضولعزلافاالاسقلال،

دذلكمكزت،النجمةجملأمرميا3791جانفييناير24حوادثمن(ياملحة!دالشعهة،

الجزائرية.للوطنةالرادي!لمىالجناحويين،السلطةليالذيالفرنسيالساردينا!محَفعةلداية

ممالي،6يقادنات!،ليلثأ3791)مارس(مارس4،يومدالضطوعلىأشهرعدةو!د

...اباثطةطهةاء-ئه2

الشعبحزلي(ماوالجزانر.لرنسايينالثركبد(جالهااطرحاطين،دلكومذ

حزبمنجملانامارلهصكونحزب،الهيتبراعه،علههيدلكماف!نهالجزاثرى،

ن(لهسكونكطالجزالربة،الوطةالحركةلمحهشموالذيالأولالممهرالجزانريالشعب

ايجرلة!كسبانأيفألهومغحواثممودأ.ابظمةصهاالأضرةهذهعلى!في

داعلاةهينممدرسكونلانهواضرأاطفي.وابضالالطنوفي،العملتجرلةالمغاع!ة،

المتدلالاقيهان-وهذان،MTLDاهـازمةإلىيهييعد!مالعارمئهماسطهرالحزلي

و(الأسايعينالمرحيين!اللانإنمالا!هما-والرادي!لىالإعلاحية،الؤعةمنوا!مريبأولهما
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وصدهخلالالأضر،هذالانوحقاَ،الجزالًري-الشعبطزبالرثسعنالسطسنالاقيهين

صهأخذ(وجودههنالأخر!النةخلال)(يالشرعيونمفنثوئه(عد)أىالثرعي

وامحرعنادأ،أشدسهكون،لالهوبالمقايل.الانتخالاتأجلمندالكثرويفحّيمتدلة،لسعاسة

الثعبلحزبالمحزجالطؤرهذالر!إذاولكن.الزيوجودهخلالابفال،إلىنزوعأ

وافحةغلحةهوالأخررفذاالساسيالمشروعليالعارزالشءلانجانهاَ،الجزاثرى،

ابجمة.لرلامجدمحسوسولراجعالوطخة،للأيدلولوجعة

علىالأساسهةلعالههاوركَزتياريى،ليبمقزهااحفالتالأخ!ر!هذه(نحينوعلى

إلىلمثاطهمنالهامالقسمسهوخهُالجزالريالضعبحزديل!نفرلسا،ليالجزائرلِنالمحاجرين

s3giعامآخرالجزالرإلىمقرَهولقل،017للحزليالجمراليايمركزأنراطققةالجزانر.

علىيبرهنفىلككلصمرى،171ويثعبثُعب،إلىالمقشمةاكطق،ليلروعهتمفملوكذلك

اللد.داخلالحئشليالرغةهذه

ئحردعلى!حرلاابجمة،إلىيابةالجزائريالشعبحزل!معلدأالذيالطوَرولكن

يايرسخنسمَطما،اعمقيمور!يمُدنهو".للحزبالأساسياثطبلجرالينقل!

هذهدجداَصرلح!P)ولالحزباسم،الاسمانشكولاimplantationالاجتاعي

منممكنِعددِبهبرجمعليالرعةهذهإلىيثر،كولتلي"ال!ثعب*معنىأنرلكاباحة.

طزبالاجماعيالترك!بل!ن،الواقعولي.كلفةاخماعة!اتعلىالموزعينالجزائرلِن

منالألنالمشوىدالأنمارالبه!رالئعبفحزب.النجمةليفهعئايةعةًأتلالثعب،

الطقةمنالدناالفةدلكاتجما!اَيثلإنما،المدنلطالد!ا،البرولظرداومن،العمالةالطقة

أحسنالاتجماعياير!بدمو!ابحكملغبر6يمازيعور!توسطائةوهي172،الوسطى

الاخماعة.للمصلحة6الموخدالإرادةعنلعبكل

نأعلىآخرحرصً،واسعتجقغإل!ثاءعلىالجزالرى،الثعبحزبحرصإلىونفالى

دنAIالحدمنيتألفمشتركيرنامجأصاسعلىثجمعجهةَ،أخرىوطخةأحزابمعنثى

يكزر3791173عاممنودد،أ،الأملهذابحكم،الشعبحزبُو!نالجمهع.لمطالب

ليحمطتفاهمِلجةإنشاءمزة،يعدمرَة91،هدعاميمزحبراه6.الوحداجلمنابداءات

المريهالذكرىأَنافىلكا.474جزانريةإسلاصةجهة"ثمالاصلاصة"،السطسةوالأحزالي
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الدمج،إلىاتجاهأأتلبخظوليالايلامي،المؤتمرككرارليوالر!هةالشيهة،للجهة

الجزاثرىالثبحزليلدىالوحعدعلىالحرصعن،الأرجحعلىفلالغين،لس!

لهوالاجماعي..لرسوخهانع!منألهلوكما،الحزبلرلامج!دواطيندلكومنذ

الطرهـعنويمفنالمسحمِرين.تيهالمسحمَرين!عُالذىالائيالأساسالانقسام!لاحظ

الاضادي؟17""المظقانوفذاالعرتي.أصلهم!كنمهمارالمسدَلين،المسنِلينليناياتض

الفخمةالملكهـةالىكشءلشررلا176للحزليالوحعد!العامةالجمعيةعلههعوَكتالذي

علىلوز!الأملالأم!ية،الأراضإلالذكرولاالمسحمِرين،ملكةوكذلك"للوطحذ"،

واضحاقيهِعنيمترالبرلامجلانايدون،الماعةصداندامالهم.ارضلاالذينالفلاحين

لمواطنين0بمثاركةلالمطلة+واقيرى،الماعيابللييظمرانهحينعلى.ابقالة"،إلى

الفاياتمثاريعواشمارإدارةدطاملها""الأسمأوالا!ةالأسمطر-!عنالمحلون

إثراكليالرضةهذه177.ون!ئاْوايرويولةالأبخةالتروتتلهلمنالمحيهر!والمتجم،

على،المفهومللتأصم،اطاصالحورهذاعنالسثد،الرأصالىالاسثارليالجزائريينالمواطين

.178جالاتلوساثلالجزالرين+الوطنن+لعلمنتملَكركألهكوتوكلوديلاحظما

لب*لوجةابجمة،ظديولو!ةعنيوفوحيحدالجزالريالشعبحزليف!نوهكذا

صراعأولاعرقأ،مراعاَلايكونلنالحزلط"عملاندوضوح!ؤكدانهمعالطملة،الطقة

الجزاثر!ة.مزهـالوط!ةاعتدالاَا!رالفاصرطمأنةأجلمنورلك917Xطصاَ

شماولااكس،منعد؟كردطمينالىهدلىالجزالري،الشعبحزليل!نوضاَ

عنلطلييسلالاتخايات،الفوزانرلكاصواقم.علىاطمول!وجموالذيناباخين

اتخاباجلمن3791Xألرول24انتخالاتليلثوئهفذساسالذيالحزلي،اهتمامات

ليالأولىا!ولةهذه!دويعثارك.ثالمةهـولضهداللديالمجلسدإضاليعضو

القالساسةالمطلبوفعد،الاعتدالإلىصله!سَرما!ا.وهذااخرى6مح!روالتخالات

الأتلالتحرركلمةمحلابجمة،لبرزهاكانتالقالاسقلالكلمةإحلاليرسعماولاتناها،

+للااباسة:لذه،!لعةيدرجةصريح،للحزبالساسيالمكبكمريح(نوللاحظإلاركا.

بمكنللا،الدمجالىقدلىسهاسةكلورلضالشبحزبإنتحزر.دللمل،ولادمج،

الحزليهذايولف!وعندهالاركيماَ.ولاسعاسأ،ولاضوصاَ،لادمخم،(نالدمجلساسة
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عنفىلك،أجلمنيممل،اندونمنللجزالر،ال!ملليحرالرسعملل!نه،الدمجساسة

.181لرلسا

لابسهةوافحلراجععلىيبرهنللالفمالخر2لرلضالمخلوطلللمج،المُنحالرلضوهذا

هم!ومون،الذينالعلماءمواقفمعيلكيلالهولذارادي!ن.الأمحر،النجمةمواقفإلى

إلىعددا!نإرا!ر،نفسهلفرضالقردبهذاإنثم.نمسه،المزدوجالرلضمذااالفأ،

تحزرمع،الجزائريالشعبحزبعوانه:والذىالجزالرى!ا+،"البرلماندمحُبالذىالمقال

)فىلكالجزائريالم!لميرىلعماايخس،إناياية:العارات!هولقراالجزالرى،الشعب

بصوطقاَالدين!ةابطروبهةمن!ثكلثلوم-لهولعت(مثروعمنجزءاَكانالذىايخس

لأله،خالةالسطسةابالروجهةمنلهمثكللالهوكذلك.الردةمنلوعاَ،وروحهالمرآن

15الاسلامة.كهاالطثفةجمالكففن

الدخولليال!ثعبحزبرغةالالن،أغلبلي،الديةاطججعلىالاكمادهذاويعكس

لالهوكذلك.الدينعلىالحرصكبراطريمةاملَةالجماهيرو!فةالجزالر!ة،6اماتلبإلى

!4صريحةمعادا!يعاديهالجزالرى!ها،الذىالثيوعيالحزبعنايمئزداطزلطر!هةيعكس

وكانمعاَ.وبالطفلبماءالحمامالإدسان!ذلىكط،الماركسيايحاللإطاريُهمَلفىلك.وخلال

.للحزبالاتجماعيايركبليحدثالذيال!رفىلكيُسهللPYُاهذا

ولكناطزب.سعاسةليحدثالذىالكصعلىساعدتد،الأمالوطنإلىالعودةإنثم

هوىوعلى،الجزائريةيا!ائقالاكماللدىهو،هويطلالأمد،منذوُجدالذىالوطقالاتجاه

(ثل،الوالعليهوالأخ!وهذا.الساسيالقمعإرهاقإليلهدعوالقايكهكطالنرات

مطلبلطايكيكيلاعدالl؟لكك!ر،حذإلىيفسرماوهذا(مامه.هنهايولعطوراء

كلاسك!ةاًصححتالتىالمطالببعضكار،،الجزائرىال!ثعبحزب!نولئن.الحزب

الحرياتواحترامالاشتا!ة،والقوافيالفالات،ونظامالمحلصن،الس!نلظام)ك!لفاء

بالاكلراعاايخبك!اجزائريببرلنيطلبأوالإسلامة(،الدينةوالضطثرالديمقراطة

يابعةالوحعدةكالوسهلةلهيظهرهذالأنلذلكالد-دن،ليأوالعرقلي!زايدونمنالطم،

سهاسي،اجتماعخلالالاسقلال،كلمةللفظأنكالعاَو!نال!ثرعهة.إولرليالوطقعمله
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مناعماءطسةلوقف91هراوت27يومالادارةلقررلكي،الجزائر!ال!ثعبحزبنطمه

!ا.للحزبالاداريةاللجة

ال!ثصةالجماهرلدىالجزالري،الشبحزبنفوذعمَقأنعلىايديرهذايزدولم

القاباطق،اتخاياتلط3791امحولرليشهرينلعد!لكعلىالبرهانوشت!مالجزائر!ة،

منالاتخابهذاألليلد!ا.ساحقةمحرية،السجنليكمانالذىممالى،خلالهانتُخب

منالثبحزبحمل،3891نولمبرليالجزالر،لطالحزدةالانخاياتوليالأداوإ.قيل

درجةعنلكر!التئجهذهولعطظاكطقموا.اتخاياتلىسثدرالع!انصرعلىجد!د

ليالجماهردة،الحثةمنمتواملِعملِلففل!علها!لالذى،الشعبحزبثعهة

الانا!،و!وزحالسعاسصننالسجاء6لمساعدابالمةوالحملا!والاج!ماعا!،اللماءا!،

2"ا.الحزبصحالةخلالمنعفإعلاميعمللفضلوكذلك91،االشوارعومطهرات

المسرحعلىوصده!فرضأنللحزليسعح391الأش!ل6والمحذدالفهفةالفعالهةوهذه

6الادارغضبضدةجممعمابمقدارالثعحةالجماهيروقلوديحولهيجمعوان،الجزائريالساسي

وممالر6فاف!لهه!واسجنمنالكثروالشءالحزليعانأنوبعدوقمعَها.الاسحماربة

9394.سمبر6؟يومداطلاخروأالاسحماريةالإدارةلاجأكهعضه،

مدةكلخلالسدومالسرَي*اابفالمنطويلعداطزب،كضليلابشةلدأ،وعدنذ

والإدالاتم!االاعقالاتموجةتاتإنرمافىلك.!دماإلىويطولاك!ة،ةالطلمحا!رب

الموقىلينإلىوالمساعدةالرنلقديمأحراراَ،طلواالذدنفاضلوهدثطحتى،الحزبطلَالتالة

!مديلةستر!ور!اطلالا،لعضالاجماعي،ابثاطهذالففلثكون،يدأتولكنوعاللاقم.

يعدكدورهايثدهذاولكنالسرَي.ابفالنسقعلى!عمللدأت*امركزية!ةشُكلت

الجزائر،ليالعسكريةالمحكمةقيلمن4191Xمارسهلأيومماالحكمصدرالقالشديد!ال!ويات

لالإلراجلطالب،الجدرانعلىوال!باتالاناتلكثرتوهكذااورجين.ورفاتهمصالى،ضد

معرمحه.لطالانحارعلىالشعبحزبإصراروثوكدممالم!عن

للمناضلين.الوطخةللعواطفلعزيزأإلادزدفلمالألمافي،اهمشأماملردساهزيمةوجاءت

ضالعلىوثرَكزهاالأ"لة،الدعاو!!نالا!لتالقالجهودرغمال!زيالئعبحزبولكن

السجن،ليورلاته،الحاجممالمطاعلموعندماوابازية!ا،الدايثهةالأبواقُ!فوهلمأفريقيا،

58



كلإدانةليتِرذدلم،الحزبفاضليودعضألمافة،عنامرلينتمتالقا!مالاتووال!ض

لل!ث!تدسزبكلبمراتجةكُلفت،للسلاملجةِإدشاءُقزرلقديل.النازيةا"نامعلعاون

ومفاومها.،اطزبداخلإلىاكزية

ايظميالمشوىرلعتالأمور،منابوعهذاعلىيال!هرالظضة6الضرورهذهلكن

ن!هقوأ!ماطلايا،يينثم،المجموعاتينالواعلمغعلىالعملوثعزَزالسزي.للحزب

4294!خريفليسزيةمركزيةلجةوشُكلتالصال.ضاطلفضل،الحزبلئكبر

لكن2!.محلهمغروهمحلْماسرعانولكن.4291عاما!الريلليابلالةأعضاؤهاواعكل

لهمويُقدَم،الحزبمفوفسدعم4391الرول26يومابافلينمنكرعددعنالإفراج

يفوموعدئذاللاد.داخلتوزعجديدةشعبِلن!ثأوهكذاابفال!ة.الطقةمنمزيدأ

نمتهاوسرعانلل!ثاب.عنعفةدعهئةعملةعلىيالأثرالىالجزالريونالمسلمونال!لون

ماسرعانوكذلك4391.أوتمنلدءاَ(الجزائريةالأسلاصةال!لة)هي!3(المنالم!هذه

يدلوهذا.الحزبنافلويديرهاجزاثرية!ضمطاعمللالةُمايأيدعمهاسرَالهص!،صحفلالهر

الحزلي.(تامهالذيالسرّىال!دممة1على

رادي!لةعنويكثف،يذلكسهألرالحزبلهذاالساسيالاتجاهإنالحالودطبعة

منيظهرلعوذالاسقلالكلمةن!ناكلس!لوعلىلهل.منله!نتالقمنأوف!ح

4391عامخلاليطمف!نهلرنسا،وديندتأقامهالذيالعدعلىالحزبيؤكدولكيجددد.

وفما.الفرنسيالج!شليالطؤعإلىللدعوةيشجيواألاالجزائر!نالمسلمينفهاداثدحلة

اللجنةما*ضرمبلى(تالتىايبرعات،جمعمنالمطرضموثفيقفهلاللفسها،ولالروح6!لى

4491.يايرليألثئتالقاللجةدلكلردسا"إفاضعلىللمساعدةالاسلامة

ليويجدصعداَ،شمفيالحزبألارهالذي،الفرنسيابطامعلىال!ثفبل!نوهكذا

الطبظتأوسعلىاٍوالومرللبمؤجداَهنابَإطاراَواطريات(،ابن)أمدقاء،AMLاد

مفوهـلييدخلُفسزاهالافالي،ملضهثما،"الانعراثبلقدا!زبكانو!.الشبة

يايدريجلُمطيأنالرادي!يةمواقفهشأنمنو!ن.نفوذهإلههاوبمد،والحريةاباناًعدتاء

U.P.وا"المتخين")كجطعةالاعدال،إلىالداعةالأخرىوالاتجاهاتالم!ولعلى AJ,

الجمهوريةمعفدراياَالجحدةالمسقلةالجمهوريةثبرمحلالاسقلالكلمةوستحلَوالعلماء(.
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منالجزالرد،والحر!ةالهانلأصد!ءالوطقالمؤتمرالعقدوعدما"،الفرنسعة

ياهرأ.الجزائرىالشعبحزلى!ح!نك!،4591ماى،24-

النف.رذهاالاصحماريةالسلطةلردَلكيهذامنبهرإلىحاجةنالكلكنولم

الأعمى،ا!ممعمنموجةيدات،فىلكمنثهرويعددرازاول.الىممالىأيعدJفرأ13لفي

العرفاحدلهعدولم،4591ماي8يوموتعتالقالمفجةاطوادثلعد،الوطناباضلينضد

الإصلاحنأن)داالممع:هذامنثوئركانتساسةِحركةمنوما.المعقلينعدد

ولكن.والسجنوالالعاد،والاعقالات،الملاضات،منا!مو!نفسيعانونوالرادي!لون

اولاعبرواالذينالجزالرىالشعبحزلياضاءعللون،غرهممنبهرا!ممعلافمالذين

الشعب.عنالمسؤولين

نفالعةدروحرلكمعاحفظلانهجدأ،!اساَكانالسزى،اطزب(عاليما(نومع

مقاطعةثعارطلقلانهوهكذاالاتخا!.الحلجدوىعدمعنيعلنلكيلكفي!نت

شمبريثهريلىاباطقواتخايات4591Xاوت5وصيلهة25يوماللدية،الالخايات

صلوقد)اصير(.jل21lيوماي!ثر!ةالاتخالاتوكذلكلفسها،الشةمنوثصير

دسةحلعلىواطرية،الحانأصدقاءطركةا!!ينالأعضاءتيمندُعمالذياطزلي

عهاس،لرحاتسراحإطلاقلعدأماالاتخاب.مقاطعةعلىالجزائرين،الناخبينمنكرو!

مقاطعةإلى6الدعودوحهداَسعقى،الجزائرىالشعبحزبل!ن،4691ماوس16لوم

شعارف!ن،العزلةهذهمنالرعموعلى.4691جوانليايأسسطابا!ةالجمععةالتخالات

كلججالتألرالشدالدىالمسلميناباخ!ينمنتلهلةغررطائفةجِملمنيهعُملقدالمقاطعة

الاتخا!.العمللياملالنلهميكنلموأنهلاسهما7!،الشعبحزب

وجمازالمو!ف،لهذاالأخ!ةالنتالجيستخلمىاخذالحزبإنالقوليمكنلهلرلكوعلى

قديدو،ماعلىطلب،محمد!نلقدالماثر؟العملعلىاجمدكللروكز،جديدةمرحلة

واناثل،هذايُعقمواانص!ولط!ل!:عسكرييثطمريألنطمأوالقيائل،قشط!نةلياتام

أفمأووالمتردص؟الدلاعيمولعهمنإخراجه،راد!كالهةأيثدصفة،الحزبلسرئة!ذموا

الثرعي؟القانونيستخدمواالمفولى،وانليجديدمنيدخلواانسعخارون
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اعقالات،منلطماهعابفالطولأرهقهاالقا!مديمةالحزليقهادا!ان6والحققة

وهكذا.212الثرعيالعمللأوهام!لقجلهامماء،الشيلعضخائفةأمحتةونفي،وسجن

دمأالعلا،دا!هاد!ناهستُلح!الذىالحزبداخلالشلسلدعزلزعلىحرمم!لافا

واللجةالرصسو!ناطزب،سعاسةيحذد)الذىُلملؤتمرلملوطنى،مصوى:اثحةللمسويات

المؤكْلر(.دوراتخلالللحزبالأساصالجهاز)وميلملرحمرة/للخةوستوىالمركزقي(،

عضر،والألقاثمانةيينتراوحالأعغاءمنعلىدمن!ألفالذىسالس!لمليهبومسوى

هذهثراراتتطقمكلطالمكبهذاكانولما.المركزيةاللجةتلمنلُهسقونو!نوا

اطزبورليسالمركريةاللجنةلسمةإنثمللحزى(.العامالسكرك!!نكمانلالهالأخروة،

غذيتوتد.لزعمهالحزبوخفوعالأخ!،هذالروزعلىلهساعد،نفسهاجمازقيلمن

وفذا.المصالىسراحإطلاقأجلمندطمتالقالكثرةالحملاتخلالهذه،الزعيمعادة

الحزبادخلوكدما.213للحزليالجديدةالئداخللخحهاجدأملاثماَصأوجدتل!ف

يفأفامنممانالقالحزبيروقراطةلعز-فيليساهمهلانابظمة،قلمنالمضنينالمداومينلظام

الدفل!نولعلاَ،ديمقراهة.اللاالممارساتودعقموا!ماعدة،ا!ممةلينالالفصال!مؤيأن

وأ،الولاياتداسمكيَنالامليا412الوطنةالأرضكلعلىالمثرةوالظعدة،لي6،الجديد

يقوإ،قربةشكونخلايا(.إلىلنق!مأوأ!أهي!نهالماتملالقالأتسام،أوالدوائر،

القر-س.مركزعنيعدأالظعدةرستدع

مايأخذالقالممارساتانإ؟الحزدي.مسقيليفوبأ!ألرأسؤلَرايالمهذاأنغر

الوطقالتحرووجهةندرسعنلىما،لعلىلمافىلكوشرى.اطزبزوالبعلىطريلاَستبقى

تد،الجزائريةالوطنةللحركةوالطويلةالكررةايإربورثهيالق،الجهةلهذه)*س!

للحرياتالانحارحركة"6حهامنالمضطريةالمز)ليحضالهاعهدخاص،ب!ثكلعاثت

هذهعريهاالقوالقبَاتاخلعةاللىاياقغاتعنس!ئأأفإد!ل!ول.اللىيمقراطهة

اءل!يرليودعد4591cما!سمذابحمنابدعانتاندعدل!نهوحقاَ.اطركة.

كور4نوفمبرألوم6مهأاثمدَماتكل!لت)مش-ل-د(،

الانحارحركةانذلك.ا!ضحقد)طنهرالللحركة/لف!لدىلملمحوىكطنفقد-

الحركةداريخكلخلالاسحُرضتالقالكبرىالموفوعاتبينألفتأنبعدللحريات
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ايجريةليلمحدخلسعودلانهوهكذا.الشرعةجانباكلة،هذهمن،الحزباخارو!مد

الثطرتحتمرثحين،اي!ثريية،الاتخاباتلىاٍتلتمعدمايدايالهليعر!االقيلاتعاكعة

الشرعمةإلى،للحزبالجديدالاتجاهعنيذلكسنينالديمقرا!ة+الحرياتانحاراجل+هن

الالتخايعة!.

+TLDهـالاتخايةالوطة2ءص-

،الجزائرىالثعبحزببهقامالذمميل،النظمورةدقض،ريبدلاهو،الاقيههذاإن

تضاهاالقالطويلةالمذةلمنوهكذاالنفال.أصراليجعةمَحَلالعملياثطُلههحلوالذي

فىلكعناباثاياتفةهاتالاينمتاناعلىزادتثدلكونلاالسزية،لياطزب،

الم!لثم،أولىجهةمنالجماهيرووعملليخدكالاسحداد:اكهيحهـ،smeالغفاثط

اتح!رمركزفاقفاومن.أخرىجهةمنالمركزيةالسلطويةالطرقإلىالمنحازالجهازداخل

اكلع.ابفَذدررإلىورذ،الظعدةدوواختُمروياكلىالط.لدة،لالمةوا!مرالمرار

يعدلأنالأمراكفىعدمابعد،لُشَشرلم6(القاعدأأيالأضر!هذهأنيفسَرماوهذا

فظمهاالقالانتخاياتلياثركةدبدأرأنالاتخالات،مقاطعةثعارعنلجأأالحزلي

السزىالعهدخلالامحستالقوالانف!اطالاطاعةعادةأنفىلكالاسقمارية.السلطة

نأالأتل،على(والضاد!قراراتياقشوا(نويينثر41العملالصاريينحالتتد،الطويل

.الحزبداخلقائمأظلا!ملقولكن.صريحةيمور!يعارضوها

الثرعيللحزب8"ايأسعسيالمؤتمرخلالطُرحتالقالاَراءخلالمندلكوسهلاحظ

ألمارلينانقسامتاملقدإدا!مLD.)الديمقراطهةللحرياتالانتمارحركةأيالجديد

فؤلاءأخراَا!زالمؤتمرانإلا.الشرعةإلىالعودةأنصارودين2ااطزباسزدةعلىالالقاء

،عسكريشهسريكنظمإن!ثاءعلىوالقعدماالآخرالفريقأرفىكونهعلىالأخررين،

الأجانبهراباستحذثوفذاالث!رعي.الحزبلعملهوازيةيمورةالسزي،العمليابع

العملإكيشروالكيالديمقراطهة،للحرياتالاتصارسحركةالجزالريالثعبحزبعن

بَالحزبقبأنمنبدلاَالوظفهة"ال!ائه"هذهولكناطزب.يهيقوم!نالذىالمزدوج

والعف.الشرعةبينالاخارتجاهوكرددهافطرابهدعكسأنعلى،الواقعليدزد،لمبهبر،
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للوطةالأساصةالمو!ظوطرعتالرادد!لى،جاحهاسهماولاالجزالرية،الوطة

كعريفليايحرووجبهةموالف!ت!قُوهو،الآنحتىمقبرلأيزالمالصٍلطالجزالرية،

اطركةبفالالموخهة"ابادئلط!حثالذييالفملناالموضوعو!حلقايحرلرية.الوطنة

"المشكلةعوانه:الذى،للحرياتالانحارحركةكتعبليوابثورهالجزائريةالوطعة

الأساسعةالسمةكالكثمت،إمعانابصهذاقر(لاالا؟اا.215عامةاعاراتالجزاثرية.

الكماندكدطر-!عنالاسحماريةاهمنةعلىرد(ي:جوال!اورذهيحثمنللوطة،

تجاه،الذاتعندلاعطرىعن،الحججلقلممشوىعلىووداثماومة،إلى6والدعوالوطق،

اطصيكثعهكانالذيالاظمرلكالوطخة،والعجرلةلال!ب،الاقام

بدني،عدوانهوحثمنالاصحمار،رلضدال!ملة،مشروعيتَهاالوطنةتجدونذئذ،

هوتهاIbاسحاأجلمنالجهدرليالأجني،الظزيل!لمنا!لةالأرضتحرلرالرعةولي

نفيلواجهوهيالوطنة،إنواطلامةالمسطر216.المسحمروألسدهانفاهاالقالوطة،

إلى6يالعودبفسهالوطنانكشفالمدإد.لل!اتلكعداَل!دوالاسحمار،ن!ثةالذي،الذات

اطافرليالأسر،الوطنصدريرأجلمنإلادننايع،المافي6عاددعدولمالظربخ،

الرعةد.ث11اكيعة،كذهيذكر،عدماعا!د+رتن"ولهساطرإ.6لاماوالمسقل،

علىلُجمعأنإلايمكنلاالأمةأنالمسقل.217.ذلكإلىالمثتركابظروهذا،المشتركة6اما

الكلصننالكطفيهذينثيرالاسحماريةلالجدلعةالاسحمارية.السلطةمواجهةمعئن،لير(ىِ

ذلكاكفيالمقامإلىدعد6-الموحًدرغستهاليالوطنعة-نiاطالودطبعةدعفهما،على

محزدة،يصور!دفسهاالأمة!دركوعددذالطظت.صراعمفهومالاؤعاج،المفرطالمفهوم

iالمركزيةاللجنةدقريرأندلاحظلعد،ولمااتجماعي.محوىكلعنلعدأ المؤتمرإلىلمقئ!م

11الحرياتالالماألنمر! MILD،نأالحاية،للالرولىدطراَجمب،الهأُيؤكَد339ألريللي

يسحادياللالذيالرلضهذاأنعر2.الجزالريه-هـاللوطةواللاماددة،اللاشهوعة،السمةئبرز

تحدثي.شبياتجاهعنواالإعلانللر(صال!ة،يرلضيُمحبُلعد،لماايحرير،جهةتبلمن

د-في،لعقبكلفدأفميعبون21cالمسحمر9اقاماتعلىيردّونوهماباس،أنذلك

على،الأمةيحملالذ!يانحزرالاند!اععلىلقوملمفاالمقذسةالوحدةأماعرقهة.دزعةوكل

ضدالمضطَهدة،الأمةمن!علِردّهيالقا!زائرية،فالوطة*الاسحمار:دررمننفسهاتحرير
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إبريالة،محمة،أورو!ة،وطنهةكللعارضل!فاليولاكمحرَرة،وطنةهيإنماالامبريالهة،

(خرممهمز2يثعوبتلمنما،شبِاسحادإلىاطر!ةلزعاكُهاثؤدى

الوطنةوينالأورو!ة،الهلادلهعضالمفطِهدةالوطنةينتمَقدواضحأ!زألانوهكذا

الأخلاقومناطمهساطقمنثرعها!شمدالأضرة221.لمحذهالمسحَمرةلللادالمحررة

ما،شعبأوإنسانفالكيكونأناثمولمنيسألهولرىافطيد،كل!لىينال!العالمحة

وحقا!مومات،مهدأالىلشدوهيآخر222.شعبأوآخر،إفسانقيلمنمضطهداَ

البريطافةالمسحمراتباسقلال!ار!أمكرَسانوحقبدأومامم!رها،دقريرالشعوب

1794،عامولهلصونالرنسودرصالة978،،لعامالفرنسهةويالورةالمالهةءأمري!ليالقديمة

4591.عامالمتحدةالأمموشريعة،الأطلسيوماق9،91عامالملحوبمعاهدة

إطارليأىاياريخ،اتجاهدالجزائريةالوطنهةنضعيأنلمحس!داتكلهاوهذه

الذيا!ارجي،الاسحمالديايبريردرو-ظهرونا.الدولىالمجمعتحكمالقالعامةابواظم

مثروع!اليثخذ،القوطعتهوعن،أرفهليضهعنالجزادركلطال!ثعبدفعود

المهنة،السلطةمعالمتح!لاطوارَتحاوزَأنوظولعلها،كأهدالطلمكلالتحريرى،

مطلب!فيالوطقالوجودمطلبأنرلك.العالميالعامالرأمميمشوىإلىتحملهعدما

عرقةثلأ2كلرفضجاءهناومنالعالمحة.إلىالمردلةنزوعيمغييدورهوهذا.الدولىالوصد

الوضعحالاثمزرالموتفيُبزرأنالمزدوجالرلضهذاعلىوكان2.صد!لعمبوكل

للبادىوطهقاًالاصحمارى:ابرمنتحررتجزائرليللحياةالمدعوةالأورو!ةللاقلةالمقل

سعتمحونالأوووب!،الأملدو!الأجانبهؤلاءإن...لقولاللاد،أكرليكاالمعمول

القالوطة،الموالينإلىويحيضعونالوطفة،الجماعةمعيأدلفونمابمقدار،الجزائريةيالجنس!ة

الجزائرىالثعبلحزيزو!ملون!ا،المساهينمنهمويكونون،الجزائريةالدولةكمدرها

منو!تصرلون،الجزائريالوطنلهذاأدناءأنفسهمكبرونمابمقدار،واحدةودكلمةورلاهته،

.3كأ2كذلكهمحهث

منألضلالوطة،دالمجموعةندمجأنستخارالقالأقلة،لهذهدقذمأخرىفمانةفأية

المسقلة؟الجزائرليالمسقيلدظامدهسعرْفالذيالديمقراطيالمدأياحترامالحقد

التنىومهدألبفالمدأَ!قبرالحفارى،للمشوىالأساسيالمعارهيالقفالديمقراطهة
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"المخين"والعلطء،جمعالذيالإسلامي2ءالمؤتمرإنشاءهع،3691عامإلىدعودمحاولة

انحاوايثاعهالذيالفرحصليظالذىالتجمعهذاو!ن6در!.الجزالش!وعيوالحزب

جزئاَيسحددشاَ!زمعتدللبرنامجمطلمهثتر"مثاقليقدملدلرنسا،ليال!ثبهةالجههة

عكومةرطولتلهولثمص،موري!قلمن،!ز3191عاممنذفذمالذيالظنونمشروع

سهحظىبدعمولمحولهت".-مشروعييوم*لالا3إ،الانيعديعرفولنالمثبة.الجبهة

ومن7ثزألرالقاكالفمةللمنيسارهمنهوجمالأخ!ررهذابأنوبذكرالاصلامي.المؤتمر

المؤتمرعملأنسرى،المزدوجالعداءهذاوامامالجزالر!ر،محالظياتحادتلمنينه

لنالثخرلض3891,عاملفيوالتعثر.ا!لرعنمفولهلتأخرولنسعسقط،9ءالإسلامي

نهماكلنفمل،وعاسجلولدبئالدصر،الحركةزعهميإنثمالمؤتمر!ز.رئاسةبادي!

آمالاَالارانيعدسغذدالاسلاميالمؤتمرلانوهكذاحدةاص.علىحزيألؤلفالآخر،عن

ص2ا!زائرممهالوطغةاطر!تمنالمعتدلالقمداخلكرأ

جداً،محدودة!لتلبهي.الإسلاميالمزتمرلذديعدليجمعأخرىمحاولاتتامتألهغو

محلة!شهقيأنيحاولؤاهرىالشخلانوهكذاتجاوزها.ولم"المشاريع+مرحلةعدولوقفت

على36941صاندانثشتتدو!ت6،ا!ا!دعلىوهراننطقةليالإيلامةابالطت

إسلامي+تجمعإد!ثاءإلىعهأيدعوحدثَأنشحالذىالجزالرىالسبحزدي(نحين

ا!هزاجمزائريةإسلامهةجهةإلىذلكبعديدعوكهـراهكماكحر

مصولالحريةوالانأعدتاءنشوءبرى4491(مارس)مارس44لومتالرأنيجبو

الثمبحزب!ماوكان؟صاالجزائر!ةالوطهةاقاهاتضاَثملواسعتخمعوككؤن

منالمشوصرالحرياهمرالان(صدقاءلرنامجوكان.صوالعلماء7والمخين،الجزائري

لل!ح+ايجنهس!ة+الاتجاهاتعنفاثاَ!دلإ!ه،أففالذيالملحقمنوبمياعة"،+ابن

معلل!رايأموحد!س!قلة"جزائريةيحمهورية+بدء،دىلادى،يطالبولاحي"،الاع

يعدلمحمالعحلبيودلكيوالامبرباية،للاسحمارمعاديةراًصحتدطوَرتلرنس!ة"جمهورية

+"الأملتاءأوساطلياقيههسعسودالذي،الجزائرىال!ثعبحزبتةل!الوطنهة،مواتفهفي

7يومالمؤزخالمرصوملمنوهكذا.ص43949مارس2-4لينابعفدالمؤتمرمنللهاَسماولا

مناوانهلاتثئأسهعتبر،!ول!ت-يلوممشروععنجديد!دسخةهوالذى،4491مارس
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دردامجليإيياثروالاجماعةالديمقراط!ة"الجمهوريةلذهالمُمثلالاتجماعي،*ضادي-

حدودولكن.5391عامالريلليوفعالذىُ،الديمقراهةه+ولللحرياتالالحار.عركة

دملالكلامعموصةإنئمالعريفة.اططوطلالامرسومةدكنلمالديمقراطيالم!ثروعسذا

عكومةأناعلى!مالقللديمقرامةكك!الأصلياللزييالمعنىالمحلالايهاسرلعإلى

علههاطالالقا!ريةلهدقوميالقامِالمشروعُهذاكنذرأنغرومنالشدول.7ثلأها

المورأوكأدهالأولىدالدوجةيدوإدهالاضطهاد،هذالرضتطلماأ!الةمنالاضطهاد،

لذاابقهضانهلوكطسلحة،6لمورلالجملة،!لر)لهتلاوالايحماري.للالاماثملولة

الذىالطالعسوءتدقهاعكسةتجريةعلى،الساسةالمطريةموىلي،يقوموأنهالأضر،

ا!مالولن.العمللهاصب

الانحارحركةل!نوضاَ،فلأ!.6لمورلتفقدالانتخاكو،الخركةلمضاق!أما-

ليالبلديةالاتخالاتليباهرلنمرالاتخاي،لالفوزالمشوىعلىلدات،الديمقرامةللحريات

اي!ثريمةالاتخالاتليلعد،لمحماسَلاحقالأملعاتأنالا4791.عام)ثصلر(ثصلر

لدعوىالاسحماويةالسلطةلهتامتالذيالاكخالات!2لزيفلعد51911وعام!91لعام

الحاكماسمNaege!ءدا!جلناطريقةعلىالاتخالاتاماا12ورالممايةالنفصور.قمع

4791عامالمعلَنالجزائرنالامإلراغليوشساهمعاددأ،أمرأالاَنفذلسححيومئذ،الصم

.!ص!ولللحرياتالالحار"حركةق!لهنتصطاسفللدو!نمحواه!ز.كلمن

الوطقالمئروعلينالأسامياياتضشبرزالاتخالةايجرلةهذهسفوطلكنو

إعطاء)!لتج!سيوصطحلِكلَويرفضالوطق،يالاسقلالعلالبالذىالرادي!لى،

ولمالمالولمحة.بالطرقالعملدقَلإصلاحةساسةِوكلو!و!ا(،الفرنسعةالجشة6لر-لنالجز

الاطارداخلايمويت،ورتةإلىاللوءجدوىعدمعلىالبرهان،السقوطهذا!تم

الاسحمارىابطمانسدادعلىاتوى،6ولموو،كذلكلرهنإلهيللقط،الاسحمارى،

أكبريدرجةذلكلبتوقدوالظنولعة،السلمةلالطريقابطام،هذاعنالخؤلواستحالة

اثز.توتفلمالولسيالقمعناخرىجهةمنثايلهالاتخاب،لز!فلأنكبر،

جملةعالقهاعلىحملتالقالسياسةالفئاتحاولتلقد.-لميوحعدلةولاتلمى-ممر"

أولأنااخماروبذكرواحد.لموتكليلتكلمأنيثئ،ناساتليالوطة،المطالب
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مقاطمةشعارأطلقنفسهابظوروليعهاس.لرعاتويهم،اباناصدتاءقادةقهل

وهكذاالاتخالعة.القوائمعلىالشجلورفضالفرنس!ةالاتخالةالداثرةليالانخالات،

المسيق!لإلىلنالراكنعةالطلمحةالحربلعدولدأتجدلداَ،الطلاتأالوطةالحركةانطلقتلقد

الذى،المسلمالثبداخلنامحربهرابهاناًصدلَاءشأنازدادوتدالفاؤل.منكشيء

عُتالجزائريةالوطنةالحركةثاريخليهرةولأول.صفوفهمإلىووحدانأذرالاتالفمَ

!قة.ساسة!فةالجزائريةاطماه!

عه.والمدالعينالاسحماري،ابطامعلىاطريمين!لقلابحعثيكنلمايطؤوهذاولكن

أصدقاءتجمععلىسزدَلكذلك.الإسلاميتمر)لمbعلىكرذ!نلطينMIمؤتمر(نوكما

الواسع.الوطقايجمعهذاحلإلىمايس14يومستتهيالقالدامة4594مايأيام،الان

داخلالجزاثرية،الوطةلطوولي6بقوسؤثر4591ماي!وحوادث،الطنأصدتاءلكن

موفهاَ،ط!اَوثخذالوطنة،الوحدةفكرةوسحززالوطنة.الحركةمنالرادي!لم!الجاح

المسقحةلمجاهة1احتمال(ماالاسحماري.العفعلىالضروري1)1هوالعفانلباسو!دو

يوف!وع6،الف!رهذهمنلدهأاباضلن،لعضعلىنفسه!فرضيدألاثهالاسحمارية،العوةمع

اهـداخلS)0.اطامة()المنطمةالعسكرىيثههايطمإلاء)نثمنزالهدأ.يمضيكان

MTLDعلىيردسممعاك!ىلَطؤرهنالك!نلقدويالمقاللايطور.هذاعندعبراَ!ن

نفسهاعلىانكطتالاسحمارى،لالقمع!فملمتكدماالقالأحزالي،تاداتسوى

الحويت.ورتةليالحلتدأندوماَوآملةورصالة،اناةامحرلحيح

المحض،الاتخابلالمبخلالمنفرى(عحتالوحدةل!ندلك،وعلى

5194جوان17لومالمز!ةالاتخاباتولكنطتاقا.كلالوطغةالأحمزابلدلحهث

*الجهةنثأتهناوهن.العملليجديدةوحدةتحققإلى1الأحزابمتدلع

العلماءوتجقع519dأوت5يوم"واخراههااطريةعنعللد!الجزاثرية

قتمالجهةهذهأنومنرىلههه!ولو!رواهـ!لأ+*الجزانريالمثهوعيوالحزب

192،الأساسةبرنامحهاعاعرمنأننجدوهكذاالانتخالة.دالمضيا،الأولىيالدرجة

الدائر6فيالحويتحريةواخرام5191Xجوان17يومايشريعةالالخاياتإلصء

نأغرو2ء.السهاسنالمساجينسبحلوإخلاءالأدماسةالحرياتواحراماكليما.
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حزب،كلوانلاسهماالف!ثل،علىويحملهاالعحز،إلىلايودىماسرعانبردامحهافعف

داعلالعملليكرو!!رية،الحينفىلكحتىتمما!وعلىتضقان،ساسةكموعةوكل

الجهة.

لىنوضأايو!دي.الانفاطهنأتوىالاسخلالهذاانالواتع،ليطهرولقد

كلفيينكعفةمزاحةسثر،5391ومايسألريلشهرىخلاللَفتالقالهلديةالالتخالات

الوحدأمنوددلاَحديئأ.علط!قالذيتلف!نستماسرعانالقالوطةالأحزاب

للحرياتالاتمارحركةلان.رهكذاالالتخا!ةالتنافسوأدواعاطصوماتستحل

لم!الجزالريةالجهة(ن+ودعلن:اط!ةهذهمنالعبر)أخذتحسن(MTLD)الديمقراطة

القفايالياطزلةالروحوان.الفعليالنشاطمحالفيولاالبرلامج،محالليلا،ال!نبهةالاَمال

الوفعليالطل!ة،هيدطل(نننيالق6الوحدروحغلتمامحراَ،الأسفمعالمفرة،

المالمككرااالاسحماري

المركزيةاللجن!ةانحينوعلى.محضة(للاطولة6،للوحدالداعةالجديدةابداءاتومطل

جهةإنشاءأجملمنعبطنداءاَ،3591نولمبرمنالأولالومليدرسلالشوعيللحزب

M.اهـلمنجزالرلة!ر،ديمقراطعة .T .L Dدإجديد!ض6وحد(جلمنبحملةلقومجهتهامن

وطقلمؤتمرايحف!،إلىم!01/12/5391يومMTLDلدالضذيةاللجةدعتلقد

والاضاديةووالاتجماعة،القالعة،رالمنالماتالسهاسهة،الأحزابكافةلمحهثثلجزائرى

كلجمرعونالذيناوبك(ىت!ز،دونمنالجزالرينوكلالمسقلةالديمقراطهةالشخمهات

لاتط:يطل!لمكأنهويفلمدىأقييلقىلاابداءهذاولكنكز.7الجزالرفوضعلىالحرص

6،الوحدلصهحوهكذاابمزق.إلىيه!و!،شوديداخلةلأزمةيمزMTLDادوانسما

والانقسا3،العنفةللخموماتإلافاصهاَالو!تيعدولمجدأ،دمد!الاَنفذ

ايهاتدينالموزَعاللاتجالسايحالفحمدودايوحددة،ايجاربهذهإضاقُوسبُمِؤ

عدماالإ!اق،هذامنالعبرشتذايحرررجهةلكنتاتضة.للتنالرة،رمشاغل

الممارسةمعالوطةالمطلبناتضاتس!جاوز(فاإلىلالاضالة6،للوحدلمؤرها!مزلى

الثب،طزبالسزيالعملقرلةإلىلالاشاد،ل!ولDاهـلنتهاالقالالتخاية

الديمقراطعة(للحرياتالاتمارأحركة،!ولولله
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أوهاملُدبنلهي.أعلاهإلطالمضارايناتضَفىلكاكبر،لقوةالسرى/لعملىممربةولُبرز-

الملخةوالحاجةالمهاثر+العملفرورةعنلفهالوتتدوككشف،الشرعةلبواكلماطضوع

داخلإلالُطرحلمالمسقحابضالم!ثكلةلانوضأ،المسلَح.النضالضرورةلذلكولع!إيه،

1وحدها.للحرياتالالحاروعركةالثعب،حزب Laiالوطة،الحركةمنالإصلاحيلجاح

مارمهاالقالسرَى،العملكرةوكانت.الداخلةنا!شالهعنو!عئد،دمراحةايعتعدهفقد

وطُرحتالاسحمارية،الشرعةهامثىعلى،العملعلىابافلينعوذتتدال!ئعب،حزب

!امؤتمريقزرعدماامحرمُلخةلصحا!مضةهذهأنعوابضل.مسألةالحثعلى

اطاصة.)3.0(11*لابالمةكي،ُعسكريثطندم!كو!ن4،كه7نفريلىسلاول5

نتأمارو.مناطقرؤساءوطسةأعضاء!2لحةأ!ديديناييمهذا)دارةُو!نت

قيلةغرحواجزإقامةكتعخل!لت2!دثع!ةووممموعةاصكموعة!ز،نمفعلىاالمائمة

و!ناي!مة:للنعةالأعلىالمسنوىدكالت"الشعهةأنلوضهالىعمدويوىللنسرب.

ناضلاَ،عشراطمسةتجاوز(عداداَتملككانتاهلةانحدثو)فىاأحطنلع!هسالمحلةلوقها

لكلمحكطةإعلاقاَدعغهاعلىمملقةًالئهذهوكالتجديدإ.يثعهةإنثاءكبكانفانه

ا.!(مااالأخرىالمجموعاتيأنمالىعلاتةأيةدونمنمسقل،نشاطلقومعموعةنصف

رؤساءواجتماع،المجموعةرن!سمع،المجموعاتأنصافرؤساءاجتماعلهءقومُل!نايسق

الشبة.رنسمعالمجموعات

الرَيايطعمأعماءلينمنعاية!هرجمبرالمخاروناطاصة+،ابظمةأعضاءيكنولم

)كقةالعسكريةالظلةإلىدالإفالةتلقونوكانواالعدد.ليالألفيإوزوا،الشبلحزب

أخلاقةكمانتساسةَصر)...لقالةالعمالاتحربولكغك،إطلاقوتمارينالسلاحاستخدام

وضوتهاثوري،اكضلىصفاتحولدروسعلىلشملوكالتسهاسة.مها.كر

تجاهاكفلوالسلوكالجهد،وممهولهةالمادرة،وصنالححة،رروح،ودورهوواجهاله،

ككر...اغائشرطة

كالتسكون6كرإلىابافلونافطر،9491عامآخردايدريةالدورةاتهتوعدها

الانحاروحركة،الشعبحزبإدارةاو!لتكزا7."اللاعملعلىلمبرهمعفاَاخارأ

لفكرولاالماشرالعملإلىالانقالعلىلعزملاالاتخاب!العملليالداخلة،للحريات
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الظدةأميهالذىالسرّمميالعملف!نهذا،وبحكماطاعة.المنالمةناضلييوتعلالاسخالة

!ر.السر!ايالمصفولىلفرتالقالوتفاتموجةلدىأيضأهوسهققالساسهة،

6.1بوضامحمدويشرح Jاطاصةالمنطمةإل!ثاءترارأن"الحضقةاكلعة:لالمورةالاضاق

ليالملعة،والاتجاهاتالاملاحعة،الاتجاهاتلينالوازنمنونوعأوصط،طلنتعجةكان

6إلارإلىقدلىكقة،اشرالعج!ةدطر!ليداخلصعاسيلا!همطلقاَكشجيبيكنولم.الحزب

لثرح،لأنامهَمة،الهلاحطةوهذهاطاص.للطهمابدولونابافلون!مؤركطسلَح،تمزد

اا!مم!ررة"صاحالهخلالاطامة،ابطمةعرلهاالقوالمعولاتالقباتجملةَبهر،حلإَإلى

لعضبلمنلالارلياح،نقللمإن6،لاللامالااطاصة،المنطمةش!تبعثرُويسقل

اطرصكلحر!ينو!نوابال!ثرعط،لآفواعادراالذينMTLD.وا!الشعبحزبقادة

مرامر!لوجودالاعقادعليابابرمحملالمسؤوية،منوتحييمهطزب،Iالراددماءبربرعلى

الذيط+ولDاهـعلىألرهاسعكساطامة،للفظمةا!ماسةالضربةهذهلكناسحمارية.

عمدتالقالأزمةبحكمكسارعا!لالهانسجدكماجذية،لمورةكأزىتدانسجامهيجد

الداخل.منبه

والفطعةالأزمةء--22

بلاهـ.!ط+*نثوءعندأ479عامفذبهنرة،،موجودة!نتالأزمةأنوالحقعفة

ظهورهوالرئهسة،الأشابأحدأنا!صناا؟ا،الفمانلمدف!فىدكللثالعدكذهبلقد

ممالمنيتألفونالذينا!مدماءالحزبرجاللين27،هالحزبقادةمسوىعلىنلاليانقسام

علىأرغموااوسُجوا،مالكئرة،الحزبيثؤونعنلعدينظلواالذيناثمزلين،ومعاونعه

الظدة،هؤلاءمحلالحلولإلىرلك،بحكمذعتالتىالجديدةالمجموعةويينيوقم،ملازت

الشبحزبيأنولنذكر.السلطةحبيتذوتوالكي!فهةبدرجةوللتمُدّأ،عنهمواباية

24-اليواحداَوطخأمؤتمرأإلا(4791إلى3791)منالعشروجودهيواتخلاليعقدلم

الذيالأولايأسسيمؤتمرهلعكيرلما!!ل!ولل!نوكذلكبارس(.لي،3891أوت

وقلةالفواصلطولإلىيشروهذا5391.عامألريلدإلالانعاَمؤتمرأ4791Xلدوىليانصد

علىأوالضاديةعاصرهيتجديدالأخررلهذا!سمح!نمما،للحزبالوطنعةالمؤتمراتلكرار

بينابفودعلىالصراعينثأأنابطرمنكمانف!لهوهكذا.كركبطليجزئيلكص،الأقل
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الاثاهةمننعهاأو،السجندضلهامحرة)بحكمالنمابمحير!ولكني،للعزلتايلةغوتاد!

إلىالاتجاهكانمابمقدارفامحرأمحرموتعأوكاندومأ.عاضر!لعل!ةتادهولينالمدت(لط

الق،القاعدةعنالقمةلعزلبالاتخالات،واهتمامهاولLDا!اتحيذلهالذىالضرعة

وكان.للحزليالجديدالاتجاهمنوتلقها،أولىجهةمنالسزىعملهابحكمرادي!لةازدادت

هاتالاتيعلىداخلهليوثجَعالحزبايفامنَأفعفَتدالرفعهذاعناباث!آا!ملق

6مورعلىالسائد،الاضطراليظلليخاص،بشكلالأضرأهذهظهرتوتداطاوجة.

و91!وعامليحدثكطلآخر،حينمنلظهر!لتأنلهااسبقا271+يرلريةمعارفة!شكل

أفهعلىالحزبيلومونثبلي،أصلمنفاضلونيفذ-ماو!ن9491.عامليستهماولا93941

قاومتالقالظعرأنبالملاحظةجديرهرومما.العربيالنمرلمملحةالبربرىالنصر-ممل

سو"للقاسمكريممثلتاللي،اصلمن!نتغررها،منامحرالبرلرية+"المؤامرةهذه

الجالْا؟عالهوأحكبمضُطماسرعابئالاتلميالا!رالىهذال!نولهذا.ومضانعانالحتى

داخلها.اثارةالأزمةهذهMLDاهـت!ادةوتجاوزت

5391ألريل6إلى4منالصدالذكليللحزباكفيالمؤتمرلعدنشتاطققةالأزمةولكن

الحركةداخلطهر5294273عامنذلرنساالىالمفيممالم!،غهابوليالجزاثر.لي

(MLDمشوىعلىالجماعةضرور!علىوي!ئدَدديمقراطة،اطزببنىيحعليطلباتجاه

يثصته،أسكردهالذكليللممالىال!ثخمهةالسلطةتولافجومأنفىلكمعنىوكمان6.دالقط

يقادونوبأناسنحلمين،بمعجينمحاطاَكانولماأحد.فاقشة!مليكنولم!ط!.لاأدهفاعتبر

حدها،jلاراددهوخاضعله،يثخميملكالحزبأنيتبر!نلانهيثرط،رلادقدلاله

حمرأ.

الق،المركزيةداللجنةيعرفلمف!نه،للحزبا!مماديةالأطريُضنأندعوَدقد!نو!

صلاحات5391X)شمبر(شمبرليفهاوعللب،المؤتمرينلمويتطريقعنجاءت

سحبعن،الأحولحسينحدثاَ،المخبالطملسكرلرهافط-يعربالذ!الوتتلي،مطلقة

اللخةدرفضذلك،عن.وجواياَالاملاحيدالا!رالىالجديدة6القادويئهممنه،لقه

ممال!عدىوكمزحفمبه،فيالطمال!كرلروثتالمطدقة،الملاحاتطدبالمركزية

المثكلة.يحللكيجديد،لمؤتمرآخراتجماعأ

71



ممالى"مؤتمرعلىورداًحاذ.طورلي"ممالن"و"مركزيين"فيالواعيدخلوفذئذ

مؤتمريأقياصا!،مدى،الحزبلرئاسةالقديمالزعمويسئيالمركرية،اللجة!حُلالذى

الحزدي.هـ+ليوظائفهنمسعن7وجماعتهممال!يقميالذيس6المركز!نن

من6وحرده!ثةِعلى،الحزبانقسامايمادلالفملوهذاالاقاماتهذهكَزتو!مد

هزتالقالأزمةأنواطققةوتجووزت.فمثتتأفااطصومة،هذهلييثعرت،الق6القاعد

الق6القادلحالا!ةهذهنجةوكانت.لاعدةأزمةولهستلمةأزهةسإنمااهـ!سأ!

داخلالسلطةحولوكلتممانيحارضانفهافر!ينجعلتأن،أعلاهوجودهاإلىأثردا

لأنوالقاللالمكرمن،الزعمقيمنالمين،الكارك!لورىالزعمهذاأنوالحققةاطزب.

الفريقينلأن"!ن"،هواطزديإنالمركزدين،قولعننخلفةطعةمنألا"،لىهو"الحزدي

لضروواتالإصطءعنصممفيوطلاالحققي،ال!ديلثثلجديدةتوىبروزعنعم!ا

6.الجديدابظلا

لزيفمن)يهعمدتبماالاسحماريةالإدارةتدَقهالذي"العك!ي+الاخار!دالهفىلك

جان،لموتفانع!سأإلاالشر!ةاخرامعلىاهـقاد!حرصيكنلمالانخالات،

هذاوكانالمهاثر.يالعمللالمغامرةفكرهالدىده!شعركانتالذ!اطوفمناغدى

الو!سي،القمعإدالةعلىكلحالق927الداخلعةوعلاقالهالحزبلوجههاتدعلهرالموقف

الشرعة.احرام6وضرور

القالوفي/العمللينكارواأنعلهم!نالذينالمركريونولاالمعالونلاأنهوا!قة

الألربالممالونو!نرفا!ة.!ةيمورةاخارهمثبزاأناشطاعواالمسقح/والعمل

علىقهضئىلطيُحكمونالذيال!ومعلىالأخ!روهذايعفقونالمياشر،العملإلىمدئاَ

مائرة،ك!!ورة؟لك،ليلهلقونوكانواالاختار.هذايؤجلون!نوادلكوبحكم،الحزب

الفر!ين،وكلا.واضحلشكلاتهازية،ا!رالمركرينمواتفمعالفريهة،المداوقةمنونوع

المسقح.للعملالا!مازيقزرولمالأمر،يحسملمالثرعي،العملعثلهماأفطمنمالرغم

الحسميؤجلاأنلففئلاصادله،علىذلكمنوأقليه،القهامعلى6يالمكر!شعرالمأفمارلك

عقولهم.على!ريهة6فكرالديلةالمجموعة6لكرإندلدديلة.لمجموعةالأمر،عني!ازلاانعلى
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علىومقمور!6محدود6يموويفهموفاأفموالتجديد،النصإلىالمركزرونيدعوكدماوحئ

المحح.!هوثماماَ،العكسدلاتهى،اثهلهميدوللا،دورهماماحلقتى.

ولكنوالبر"فيا!دتخاب06المستوىعلىالتخامميالصننراهمصحدث،مارودالطا

العملليدطواالذيناكفلينكلأنإذالحزلي:داخلعمهقا!ملقانذلكاقاع.للا

وأمشاعرهمضبطلهس!صنولاالمياثر،العمليضرورةتعةلزدادون!نواالسرَى،

،والمدربلونسمنكلأقزالقللاحداثماغةأذناَيعكلون"فمالاَمحروناماإ!اسا.

لامحرجمرملزمةا!ادةإنوهكذاالمة.الهدلحرليدمدصخبمننالكماويدركون

ملزمةخاص،لثكلإفا،يلالأيد.إلىثأجلهعلىقوىلاوالذيتحيثاه،الذىلالاخعار

المواملهذهوكل.باثرةيصور!أيضاَ،هينالهاأنيمكناطزب،داخلكمودم!إحداث

وليابطوراتليالكصضرورةالقالوفي،المملتمةليشكوكاباضلين،لعض)جزعتمعة

و!نتو!عثره.الحزبانفلاتودكزس6ُا!ماددقسمالقالأزمةإلىءدىاإنم(العملطرائق

المئتايحز،ايالمطضاقالمالوفي،العملإضاقإله6:!هرالا!اقهذاملاحالة

المم!6(.المجمومحات)ايالئ!لَللمراعات

إلىاتهىقدالجزائردةالوط!ةالغاراتكلفلالامتالقالتجارلينحتلفلانوهكذا

عذفمطلبالمقدل،المطلبعلىاطريصالإملاحيالجاحبشهدولمواحد.إضاق

اطمةإلايعرفولمالاسحمارية،ا!نةيثدةمنوايخضفصورها،نحبفلياللامساوا!

دينيلاململ!نهالوطق،الاسفلالمطلبباشر!طرحالذىالرادي!لىالجاحأما.والمرارة

إلىانتهىالثرعة،حدودليكللالذىالاتجاهل!نوهكذاي!ه،اكسةالوسائلويينهدنه

الاسحمارية.الإدارةلهلكيليكمالتالقايكررةالفرياتمنمحميأندونمنإدالةِ

كاتامالقالأش!ل،المحلىدةابفالات،وهذهالاضاتات،وهذهايلمطتهذهولكن

ايرولول،إلىال!ملالضمّلينلراوحتالقالمطابوهذه،الهويةأو6،المساوالاسمثام،من

غُذيتالقالاَمالهذهكلالفداوالى،والاظدالذاقيدالحكممرورأالوطق،الاسقلالودين

lالقالؤسوصور،هراتالمطوهذه،المزةالأملوصهاتمستر،لعناد LAU10باضلون

ماوكلىالماخهة،والمطهراتالرعة،والولودوالاتجماعات،اللقاءاتخلالمنالوطون،

ليجرلةالمثزكةالحملةثكلقدهذاكلإجارية؟اقاماتمنلهوتضيسجن،منيهامر
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ليساهبملدذلكوكل4!ر91.نولمبر4يومقاتالتىالوطق،ايحريرحركةورلهاالق

لاراأمك!91نولمبرأولتطعةوجعل2!ال!ثعةالجماهيرداخلالوطقالث!عورتعزيز

نه.ندوحة

الثرعيةالودائللكلايكرَرالاخفاقبعدإلانفسهاالمسلَحابفالفرورة!فرضولم

منيهلأسلاعددِدراكمويعدالوطنهة،واطركاتالأحزابنحتلفتِيَهناستُخدمتالق

والفمع9،،!ؤعام!ولعت-بلوممشروعرفضدعد،الأوهاممنالبهروسقوطالأخطاء

5191.حتى4891لينماالاتخابوايز!ف،4791نطملطجقوعدم،4591مايوليالرهب

اططعلىسُجلتالئالأزماتعلىالدالةالمعالممنيقايلهاماالمخلفةالواريخوفذه

نألويثكابورات"إنالفانلةابظربةإلىوات"ل"ا!شكلبخخذالذمميالم!ثهورالحافي

الحادك!ايأزممنقمبررعدريت!عهوالاتجماعي،!1Wاالقدممنعهذيأقيعندمالنفجر

تر!خلالأولىجهةمنالاَمال!ماعدإلىحدولها-لي-بحاجةابوراتلانأعم،ولصورة

الاَمال.!هذه!ددمنأخرى6فتروإلىما،

هذهف!ن91،!وعامحتى9191عاممنيدءاَ،المدىطويلةنظرةالأمورإلىنطرناوإذا

ما،عذإلىمرضاَ،فسرراَوقدَمالجزالر،ليدطقمحال،الأغلبعلىسخد،النالرية

المثكلةإلىلظرناإذاأتاوالحق.91كونولمبرشهرأولليالمسقحالواعانفجارلأسباب

انفغالذيالأملع!دإن:القولرستليلان،ول*،33مرريوسنظروجهةمنالجزاثرية،

رولَفالمحلن+المواطينمنلفئةاتخا!ةضوقأفحالذى)فبراير(ففري4دقالون9191عام

.491كنولمبرأولحنىاحاناَ،6لقسوودلاشها،دسرعةالآمالكدعالدايةِنفطة

الأسهابلفصروانرلكجز!ة.الأتلعلىافابا،خاطة!دلمإنالملاحظةهذهولكن

دمورةىول،وأنايحلل،لي!داَنمفيأن!فيالمسئحالواعانفجارإلىدعتالق

عودمقارنةالمفدمنأنكيدوهذا،أجملومنالجزاثرية.الوطنةالحركةطعةدص!ن،خامة

ال!ثمبمنالكبرىللفةالاتحادىالوفعيطوّرالوطفة،للحركةالساسة"الاَماللروز

زراعةأيالأساستين:المشوسلقإتاجمشوىخلالمن،للفلاحينأي،الجزائري

.المواشولرلة،الحوب
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دقابل28961حتى2691والشواتX1920-9191عامبينانقضتالقالشواتولكن

3!.والمراعي،الحوبإتاجدمعماولاالجزالرية،الزراعةلي6اطادالأزماتمنعموداَ

القفالالطالمحلونالس!نم!ثاركةُلهها"أتالقالدرةهيالفزة!لكل!نولاثمايل

لىنسجَلأننشطهعالذيهوX1913-1930العامنعطفلكنمُفدا.تمفي،الامة

ايمثكيلاتكهأعرلتالذىالساسي"الفبن+لينالالقاء

وعنا!مي،!لةعنواحد،داَناكش!مالزراعيالوضعخطووةودين،الجزائريةالساصة

عنالأولىبالدرجةل!ثأإنماالسطسي"المبن"فىلكأندوضحأنعلىوهذاالعالمحة.الأزمةآلار

الثعبلكرامةجرعمنلمحهاكانوماالجزائر،لاخلالالمئوىيالمدالغخمةالاحفالات

وطرح،الحكمعلىال!ثبةالجهةاسلاءمنلطحدثمامع،91كوعامأما.الجزائري

إولرليالداخلهةالساسهةليشكلاتلابشةلفاؤلع!دل!لهلعولت"،"للوم-مشروع

)تبهمهوطوأواالذينللفلاحينلابسبةمأسويعهدل!نهرلالمقالل.ك!الاسلاميالمؤتمر

أصدرلهالذيجويلة47ترارآلاراماالمانةي!.ؤوسمنلدهمماولضاؤل،الزراعي

يث!تدفسه،الطملي،الحوبم!بطلثاءالفاعثة،الفوالدو!ليللولولىدلومحكومة

المحاععللمحهكانتعاموهوقري!اَ.3891عاممنيلهاَإلا!لاَيؤلرالمإفما،الحوبأسعار

مميرخالور!ليولزيدايحسَنهذاالهحثموضع!فعلكيجاءتالحربأنع!6.جد

ايراجععدلعدالجزالرية،السطسعةاي!ثكعلاتلانلاثطيل،المدت،ليأما.الفلاحين

إيجاب!.لىإحداثالأهلعن"الحان+خلالمنولُبرابثاط،بمغاعفةستدأوالا!ر،

والحربةالبمانأمدتاءقهلمنومجعايحرير،عننشأالذيالظؤلبعد4594عامولي

6 AMLليأهامايو.8صادث!هعتالقاالممعوحشةكارقمااللذانوالحقدالعأسجماء

الفلاحينوفعدإضاليلفاكلمإلىأدئالزراعيالانتاجه!وطلاننفسها،الةوليالرلف

4،ووعامنذبدأالذىالاقماد!الازدهار6وعودالاسكرارَانودالعكس،الجزاثر-لن.

السعاسة.ايشكهلاتمشوىعلىثاملةوأزمةِدراجعمعيواكان

قيمنعهاالمعَر)المطلة(الآمالدينافق-العدمَإن،السريعةاللمحةهذهخلالومن

وهو.الواتكأحديبدو،للفلاحينالاقحاديعالوضودين6دردة،الجزالسطسةالتثكعلات

هذهوتاكلى.9191عاممناَلد5الجزائربة،الوطنةللحركةأسايعأ،الملىنة،المة!كس
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وهكذا.المدنإلىافجرةحركةوتراتالسطسةالحثةتراتبينايوالقخلالمنالسمةَ

الفلاحنمنمحر!جماعاتِهجرةلقالل3191و91موعامسماولا،9191الأعوامل!ن

3191-3691عامييينالمدنس!ننسبةاردفعتولقدالبرولظريين.العمالوضعإلىرذت

؟20/0إلىولمل4891cعامليثروقا!لعلكي5!ه!،د6إلى44من،المسلمالشعبمن

94.!موعامحتىلالتةاب!بةهذهوشظل

نايفشرانمدنة،عةمنالوطنةللحركةكانماوكذلكاًعلاه،الملاحظلوالقاللاو!زا

عالملوفعدهعاَتحذدهممابهرالاسحمارلِة،السلطةلمو!فلياَموففهالُحذد،الأخوةهذه

للأطارخاضعة!نتوفىالاسحمارية.6للأدار،العملليابادرةكدعلاناومذا،.الفلاحين

ابطامذمملصهرية،بمور!!قلبأنيسعهالا!نهفالأخروة،هذهلرضهالذيا!صلوفي

هذهلكنالديمقراطعة.الحرياتواحترامالمساواةمنجزئةبمطالبالاكأءإلىودفطرالظدم،

لفدعال!ثرعةدالمورأوايسمة،الجزائريةالوطةداراتنخلفاردفهاالقالطردق

يزدادمابمقدارلأكثربهرالاضاقهذااباسوسعي.ال!ملالإضاقإلىستهي،المطالب

الاخمال.عبلهاولهدو،المسلمةللجماهيرخاعة،وابسبى،المطلقالفقر

jالتراأناطقJ،والثعبالأوروي،الثعبفي!وازناللا6حدمننريدكدماالديمفرالي

لقليملكيالقالأوافيأنيرىالذمميالأخحرهذاأوفاع6خطورليفىيدالمسلمص

دلالةالأمحرءوالشك!91(.عاموييناكنهة،العالمحةالحرلييينالفاعلةالفتر!اليه/ه5نبما

اور،ه!راتأ0هنأتلهوبمايمرلونالذينان!لمين،للمحينالعدديايزايدهووص،

إلىهكطرات7.4دينيتراوحالفرديةالملك!ةهتوسطجمعلمماةؤ:2(راضهممساحةودضاؤل

ليتجلىأفاأيكلاسكة:لماعدأ،الاَنفذلهيالمتزايدالالكارهذاتانجأماه!ر.1.3

المزابد!الرلاهةدبنالمزالدالفارقف!نخاعةويصووة392.الطلةوالربفمنالهجرةزبادأ

الطائمتر!دين6الهويحفرالذيهوصالمسلمللشبايزايدوالؤسالأوروب،للشعب

!لمعوبات:لوريرضعطلقاتجمعتتدلدووالذالةالموضوعةالشروطوهكذاْلان

ويروزالكص،6وارادا!مانولمحة،السيكلوا!اقواللامساواأ،الظلمولفاقمالاتمادية،

هذهوانفاهـإلىالسزي.ابغالأسرارعلىتلمنوذزلوا.ابفالمدرسةليوُلوَاأشخاص

و!أولهماأماالمسقح.المراعاندجارليحاسمب!ثكلالزاأفما!بدوعاملانالعامةالثروط
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عن،الحركة،نقادا!مافةالفرورةأمامأعاالأشداباضلينوفتالقMLDا!أزمة

(جملمنابضل!طوروعلىساعدعالميوضعتام!واثافيوأماابايثر:لالعملالزامهاطريق

للاسحمارالمعاديابظلأنوجدلاالثالة،الطلمةالحربنذاتاوالحققةالوطق.التحررر

لشألقدوهكذاالاسحمارى.لبكلاطافعةاللادكلالىثثَ،ثاَ،ويملي!رايدطل

والاخذاء.للقلعد-ثالأأصحتالقايحرير،حر!تنخلفدينوخدَ،المعركةليلفامن

الوطخةالحر!تكلقلمنكهرلاتمامِكولتقدالمةالهدحوادثلانوهكذا

،السلاحيحمللثعبالكرالانتمارعنكشفالذيلو،!اندياناسمإنثمالجزاثردة،

أمحتدابداءهذاو!نالمسلَحة،اثماومةأجلمنبهداءالأعاعليرنمحَل،جعشفد

التفامنَأنرلك.والمفرلي!ونسلسودكانتالقالافطرالاتمعإطاحأ،و.كر،أترب

ضرورداَددا،واحدةوطنهةلمطالبَالعملمنالطويلةالشواتخلالدلاحأ/ازدادالذىالممرلي

فهما3191،عامفذتمأنهذلكإلىأضفالممثزك.العدوضدالجئةساعةليكراكر

الاسقلال،حزبثمليبينالمفرلىتحريرلجةإطارليالطهرأ،ليسزىالفاقعقدُيظهر،

jالدسوريحزلW إلالتوتفلامسلَحبخضالمعأا!ام(جلمنولDاهـوجماعةلجدلد،

MTLDياعمفتالقالأزمةأنإلاابحة.ابلادلىاٍال!ملالاسقلالعودةمع Jلم

الإدار!فدالسلاححلمنأولو!ودسالممرب!نتوئنايش!ق.هذابمللمح

لورقا.تحضنكانتعلها-يمييَم!نالذيالظاهرالهدوءوعمالجزائر-لانالاسحمارية،

ليرادي!ية،امحربمفةتمهَزل!نهالطلاقه،ليأبط!نالجزاثرليالمسقحابغالّأنومع

يابشة-شأنهمنو!ن.الجزائريامحمعليأدخلهاالقالفخمةولالانقلاباتمدَله،طول

لطجذريأليراَعل!هاأدخلأن-الوطنهةالحركةبهتامتالذيلبضالالسابقةالمورإلى

طريقعنولقة،يعلاتات!في4ل1والطلمالمدفيالعالمشملالساسةالئةأنفىلكالمطور.

الأمةليالاتجماعةالطقاتنخلفوحلالوطة،الأرضكلإلىومدَهعملها،محاللوستع

المفح،ابضلعلىلالاعتمادالوطق،ايحريرحركةل!نوهكذاابضال.ليالمسامةعلى

الاسقلالهوالذيالأساسيالمطلبعلىهدفهاوشركز،العملليالمادرهَلهاسيهون

يخلفطلتهعماالحرهيالق،القديمةالجزثةالمطالبيكلاطائطعرضفاردةَالوطق،
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عامد!د!داًهجومعةِ،بمقاومةالآنفذالقفةوسحلقالمثروعة،إطارليالوطة،الأحزاب

علط.القفاءوتحاولالاسحماريالحعنعلىهجومها6محمدَ

دينئملةجدليةسهنذىالهومهة،المقاومةإلىالمطبهةالمشروعةمنالانقالهذاولكن

سريقالأضر،حدَهإلىالاسحمارىابقمنقديدلعالذ!يالعنفوهذا:وا!مطعةالاشمراوية

مننشألادهصوهوالجر؟ليالأياصالعاملويؤلفجديداَدعدأالوطةالحركةعلى

اقسمتالقالأياسهةُالسمةُالهلنايدوماوهذاتجل.منموجوداَ!نماتجديدمنيل،العدم

تحملىواحد،آنلي!لتالق،91كوعامنونمبراولنذتامتالقالمسلَحابظلحركةُ!ا

ا!مد!عوثرثُالجديد،
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الأحداثكاريخ-2

الثبكاقامالقايحريرحربداريخل!بةكللىات،علىةإلىبحاجةلفكونُأتاريبلا

خاصلثكلكةسوابو!نتقر!اَ:ثمانةللأعواممبةمناكثرخلالالجزائري

كي!رووالفعالبعنففردكلعاشوحهث،متسارعنسقعلىالتاريخجرىحعثبالأحلىاث،

فرورياَوسعكون.والموتاما!يينيفملمرفعخطعلىيوم،كلمندلهقةوكلة،لالكلْ

للاهواء،وللىانع!عقلى،منلهاماكللي-الأحكاثهذهوكل،اللحظاتهذهكلبسج!ل

اخحاماتمنا؟حينمنفريقيقومأن-الآخرالعضويأسوتمزقالعفى،وحاسة

الإطارهذاثلليالمتوافمعة،دوسالبابه،!ننعامرلنأنايعقوهذا.المهمةلذهقوعة،

منالأساسةالمراحل!مو!رإعادةعلىطموخاوصهقحرايمهعدى.الفمللهذاالضق

6.المزهذهخلالايحر!جهةعملومنالمستح،ابظل

لكلكمقكَمةنفسهالفرضإفافرورية.فىلك،معبلىو،أفاا!ولة،هذهلواضعوعلى

الكقة،فروزعلىوا!مممي!عزالمؤلرالشءإغراءُفط!لَبَمامح!رراَعالِؤلوفح،محاولة

جملةليالم!ة،الروايهَ!نتوللأحلىاث.الحضقيالمعنىلهمدونالح!لولةديقوةوصاهم

وكانتكيرم!2،حذإلىالطبةهيخاص،بثكلالمغطرلة،المرحملةلهذهالمخفصايأدب

اياريخ.*زلممرحد،أيعدإلىالمضخمالحادث

با!سمحالقالأساسهةالمورةعن6اثالأحلىمحرةخلالمن،الكشفعلىوشحرص

نممركناولمااخية.اللىسيرورقانلىركوأنالوطق،ايحريرأجلمنابفال!طوربمتالعة

الآنأصحتوالقالمعرولةللحوادثمحرةمفحات!مصلنل!نالأيعاسي،الشيءعلى

ايحريرحركةتحل!لنقوم!ولماومداها.مفاهاتحديد،أوسعيثكلوسهغلايتة،

ايحريرجهةياسةبفسرلنالسمحمابمقلىارإلاالفردس!ةالاسةنذكرللنالوطق،

وعملها.
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إعلانيومأي،!ز6291ص!لهة3يومحتىالمراع،يدءكاريخ5491نوفمبرأولوفذ

ق!ز،محرةمراحلالطوبلة،المز!هذهخلالالوطق،التحريرحركةاجازتالاسقلال،

باولدواغرولحا،عنلعزلاأنيمكنأساسينمرحيينأنكدايحؤلات.هنعدداَوعرلت

الحركة.لطورلضرحخاصلشكلملامتين

لوفحلافاء!و4جو!لهة4حتىوممد!ص4نودمبرمق/ولىدلى/Iدتىولى/لأرح!ةلملأما-

العمل!الآلئذهيالقالهلادداخلون!مهوالاعهالمسفح،ابغالجذور!رسئخت

الفائمة.المعركة!ائقمعاشرةصلةعلى،الداخلفي6الممقرالحركة6!ادو!نت.الأمامي

ن!ثرهاالأرضاشردادوضقتالحلادداخللقو!جذورهاورتختاطركة،اصكرتولقد

هذهوخلالللقغة.الأنمارمنتزايدعددِوكسبِم!ن،كلليالأمنوخلخلةالرعب

الموماممؤتمرلعدلاخامةومؤسساتفيالخر-كلحركةلزودتنفهاالمرحلة

3.لاه!هصة

لمادةبرحللَمز2ص4،جويل!حتى5791جوي!ةمقتمد/لتىاقنهةالرحلةاًما-

المرحلةهذهوتحق!اطارج.ليابهائيواسقرارهاالوطن!ةاطدودخارجإلىايحرير،جبهة

وانقالواللرلي(الثرقليمكهريةخطو!إثامةُخطورقاليزاد)الداخلعننسةعزلة

للجمهوريةالمؤكةالحكومةدأسعسدعدايحرير،بجهةالاتمامإنثماطارج.إلىالعملمحال

رلك،منشةيعدالمصرم!و!قر-!حقحول،دوغولخطابويعد91/9/5891Xليالجزائرية

ايرابتلبيتموهكذا.!*ل!لابةاثكلالشدلنرنامعالمظوفاتقنةَكانت

الم!فح.الواععلىالصرلةلييقئ!مانوالدكلوماسيالسهاسيالعملأنإذ.الصراعلي

الميلىانعلىالسيطرةبسط-أ

ولوصعاطركةجذورترسخالأولمحننالسنينخلالالمسقحابضلاسثادكاح!مد

أمناللاباطقلسههاَالسريعالالساعُ!رَ(نيمكنولاالوطة:الأرضممموععلىنفوذها

الوطة،للقضةالجزائرلةالجماه!تحسسررفقط،الأوالل،المقاومةوجالاشه!البمجزد

بهةوناضليالوطق(ايحر-ورجشALN)1!!رل!ندنهالذىابشاط،المزابدوالدعم

لالطمخاعة-يمور!يُفسَر-كانيشذ،ابضل!نماو!قدار.*ل!الوطقالخرير

،لقوةوابالمةالظعلة،الأللةلقاءإن.المسلحالمراعيدءفذإتاقه(مبهتالذياتجع
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اقدالذىاطرل!ل!ثعلأنلوفمبرأولل!ثرار!فاحالذيهولنداثها،اتهتالقلأ!ثرلة

المرورىمنلانألضل،6دمورالحادلةهذهنفهمولكيالمناطل.كلأفبحىلثأ،شكأ

المسفح.النغالانطلاقلتههئةلامواالذينوالرجالاللروفبمعرفةاولاَ،ندا،أن

التحضيريةالمرحله1-1َ-

منأمااطامة.ابطمةإن!ثاءمع4791عاملهدأ!علهاو!داَ.44نمضيانويمكن

ولا01عامO()3.اطامةابظمةيث!تنالرللتالتىالأيامليضعلانا،العملةالوجهة

منايضفامو6فرورحولMTLDاهـ!ادةبلمنشة،!د(تح!ذالذىا!مرارلعدسما

يساطة.دكلحُللقدوهكذامدعاهـللاقام،اععحالذىالعسكرىيثطنيي

ئظروالذينم!059120عامالاعقالاتموجةلممهملمالذينابطمةهذهمناباجينلكن

لا"بفف،كلا!ملزاللاال!ثرطةكالتوالذيناطزب،قاد!قلمندريةإلهم

بمورةال!رينناكسهؤلاءلان.وهكذاالهط+ولداخلضقيسرَىيعمليعهقومون

درونهالذىاطزبالقاردممالة،اولىمرحلةلى!ومون،ماديأ،والمحرومينوالممزولين،،مزدوجة

لييمدلعمايفرقلكيالاتخالات،ليواثركةالإملاعي،هالابإلىمحالةلايولق

الداخلة.اكزعات

لط!راكمتالقالمكهوت،والمفبوايأس،الاصاءصورالاك!ارلعينلأخذانويجب

الحكم6تسونفهملكي،المؤلمةالتجربةهذهخلالاطامة،ابالمةأعضاءمناكجينللوب

خاصولشكل،الجزائريةالوطظَالأحزاليعلىا!مؤسيعنلعدفماصلرالذى

أعفاءلدماءدينردطالذيايفامنلمةأ!اَدفهملكيول!ادتا،MTLDاهـعلى

ملى3لهيخاصنالهمطن!ثاء(نفدصهم.تجمحيمدواانلهموا!حد.هاد

إلشاءإعادةعلىMTLDاهـ6!ادمن،الحمولمحاولةغلىقام،ماأؤلعملهمتاموتد

ذلكعا.ولكن.للحزبالاتخالةالساتليابالر6وإعادابحَلَ،العسكريشهايطم

الساسةأوتعتهمالذيناباف!لينلكنالنداء.هذاعنأدفهاأعفتالأخررهذاتاد!أن

إلىالمهلن!نوهكذالا.ايحسشديدي!نواوالارباك،الحررةليللحزبالإعلاحة

عزلهم.من3.0ادقدماءوجمرجتح،أخذ،الأثلةيُفلؤالامهكونعلىلمماشر،1لالعم
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ليالاعلاحيللا!اهالمعادي،مهريالحمدعد،المركزيةاللجةأعضاءأحدل!نوهكذا

الكرع،عدأرسلهمامراكشن،كىرسولينلهو!ذمبوضالى!،بمحمديحلأخذالحزلي،

قاملاحتمال!وقعاً،مراكشليوحتىوالجزائرك!لونس،معالا!عالاتيعضإلشاءاجلمن

لتوضحلاحقموعل!علىوالفق،بدئيافاقتموقدالمفرب.أتطارلينفتقمسفح،نفالِ

.للمشروعالممثضةالصح

منالمسظئيناباضلينوكلا!لقيناهـ3.0عامرلتجمعالمكلفةثياللجة!تكونولم

إنثاءاليدلوفيلكُئفالا!صالات.هذهيعدإلاابايثر،للعملوالمهالين،الحزبسعاسة

إلى،نقلهمنيوضهاهـ!واسفادAures.الأوراسجهالليوالمفجراتللقايل،مسودع!و

MTLالهناضليالمسقحالمراعلقضةيك!بأنفحارلمحة،لأسابفرنسا،

ال!زيدالعمللهذايسمحأنمنبهبر!نالمصلىلألرولكنفرنا.لرعليالمخرطين

،الحزبداخلتخفر!ل!القالأزمةلانذلكاوعلىلثأن.ريبحاحأمميلتسجلايالم

*الزعه!11صللرلسا،دابافلينتجقعكُعززكانت

والذي153031الرولليانصدالذيMTLDاهـمؤتمريعدالأزمةهذهتسعولسولى

حرلمين)3.0(السايقونLodiابطمةأعضاءكانو".والممالونالمركزيونلمحهكعارض

وناثدوا،الطرفينمنأيّتجاهموقفأىاتحياذعنام!عوالقدايعفر،منالحزبإنقا؟على

سُقيما4591)مارس(مارس23يومأنثؤواالحينفىلكولي.الوحدةعلىالعملالجمح

مناتن:34أعضاءاأرلعةمنلاْلمتالق)ول+"ح(العملو6الوحدأجلمنابوريةباللجة

دللي،محمد:المركزيةاللجةاععاءمنوالنانفاهـ(وبواليدبوالناطامةالمنالمةثدماء

هذيناخخاروبُفشرالتظم.مرافيثوشويةرمفانومعاونهايالمعنالعامالمسؤول

عنالمص!ؤولينياعقارماافماوالحممة.الحزبكنالهمداخلالزا!هجيبموضعهماالآخرين

لاكذ(مرأ!عدومساعدقمالانفىلكوعلى.اطزب6اجهزكلعلىيضرلاناكاللافماايالعم،

المراعالصاركايقومالقالحركةدعمعلىالقادرينلاباضلينكبر،بسهولةلحمالمه

للؤب.والمالطوالسكرداريا.(والاَلات،)كالأماكن،الماديةدالوصائلوليمرلىالمسقح،

ثذ6،قوا!اليالم!جلالعمل(jللوحدةالور!ةاللجةCRUAهدهـاهـ)و!ن

!اناًديع!ال،ماعلى،د!نه،الطيةوفذهالماثر+.+يالعملالأخررهذاؤلزام،صفوهـالحزب
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لوقلرلفعلوريةقادةيسمةمدعوديمقراطيمؤتمريصديطالبوعرضهااللادطوللي

هنايغأنفسهاسعح!رعنCRUAا!إنثملمحنن.والمصالمركر!ننلينالقاثمةاطمومات

لوضاهـ"دعاَ،كانتالقمحطPatriote213,1"الوطقاصها!نالقالداخلةلثرقاخلال

ايأزم.للموتفيوزِكمرَ!لت،المعنىوكذا.الجديدةالأل!رونشرليو!هالمالكصر

.صفوهـالحزبليالفوفى313وثر!أزماَ،ايزأدهددا،الموقففاتُجاوزانمنددلأولكن

،ومطاطمهيى،وين،العلىيولندلعالذىهوالمواتفلوضحعلىالحرصإنثم

علىاكطلحماإلى94كوجوانثهرمناثافيابمفلط6،للدعووديدوش،ربوضهاف،

Eliesدرَيشاياسللىىانعقلىتالقالجزالرية،لثورةالأولىاالظعدةلسمته Dericheلي

يبنمنوشقمد3.فاضلَااوعثرينانينوجمعتحالما(المددةااحا390"!ءلهier)اهـ

مؤلرهامكعنمردووه!نالذيلوضهالى،ثالمة3َ،هؤلاء"اأعاءدكرتالقالقو!ميخلف

الطويل:الاستشهادلذالأنفشانسمحوهكذايثهادده.أهمةعلىي!ثهد،الأحداثهذهيه

،غمانبلوزدادزيير،يوعجاجالجترالمحة:النطروجهةومنالجزالر،ليهالك"!ن

لوبعةسويلىافيفالككانبلهلىا،لاحعةومنكلىه.فمعينىالذيولزيقمحملى،مرزوتي

كالاأنمنذإلياايحألأفما،جعدةممرنابطقةيعرلانكالااللذانيلحاحر!و!ب

الزراصن.معبا!مالاتوبقومانالمزارعلييعملانوكالافها،يكوناأندونمنملاضين،

يزالانلاْكانااللذانا"لكعدورمضان،الحفظعدلوصولىلدياكان،وهرانومنَ.لأحة

لمور6وداثرمتة(6Maghnia)دالرعنلايوالىمسؤولينو!لااطزب،ديعملان

Nemoun.وسيملاحوريثهدحشي،السلاموعلىمثاطي،نالككانلشطنهةوعن

ولبههمعلههم.الاكمادمحيرىىالذين،قشطةلجةأعفاءمن"لامودا"،-الملقدب

الذيزيغوتويوسف،أهراسسوقفطقةيُفلل!نلاجي،يخارنولمبر.أماأولبلثركِولا

3ممالدونطقةليههروييعداثماوتليدخ! mendouالمفلينعودةولنطالاينو!ن

تسنطهة.11317جنوبيمثلالعمودياولدرعدوكانتشطة،لشمالالاَخرلهن

عنالعددودن:الاتجماعلهذاذكرهاسبئالقالمحرحمةالفاصرا!مائمةهذهإلىولنضف

ابطقةعنوديدوث!،ويوضاهـ،ويهطاط،،وهرانعنمهديولن،ولول!3الأوراس

الذيالانقسام!دين،المؤتمرونعلههكفقالذمميالبمان!ن،الاجتماعهذارنجة.الجزائرية
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وطقمسؤوللصننويقزرُالمسلَح،العملإلىابادرةفرورةإلىويدعو،الحزبإلىدخل

سُمَيالذى1318اهودوضعافل!ن"وأخرواَالاتجماع.لطعلههااضقالقالأهدافد!ضذمكلف

سرى.دصويتدعدالمسؤولهة،الذهكمكلَف

للم!نلعاَرقمأ،يلقىالاتجماعليعضولكلايالهة:لا!ورةكتمأنايسمعةعلىو!ن

لولنممطفى،الجلسةرئسأمالاعه(.أحداَيعرلىأحديكنلم)إدالظعةديشعلهالذي

الأولالاتخابيهولموإعلافا.الائج!حصكُلصلقد،الج!علقةتمغ!نالذيالعيد

نألعلنالعدبوبنعادلقد931'اثافيالاتخابليامامعهَن.ثخصحولا!ريةتجمعإلى

مقا!لةدالمديولنأخبرفيلفسه،الهوموليولضاح.ايرويد(نغومنتمَت،النتهجة

علحرصتد!نالقالتعويتأوراقوأعطافيلالاتخاب،لزتالذيألاأنقشخمية

.!فىهاأمانةيكلحفظها

سميثكللكيطو!طمهديوينوديدوث!،اليد،دويوضاهـيناشدعىوعدنذ

والع!ثرين.الالنيناجتماعليايخذالقرارتطجقالمكلفةا!مامعةاللجة

3.يلقاكرع5491ستمبرلي،إله!أفالتكدماسداسة،ستمحاللجنةهذهولكن

لنوالد،4791عاممنذا!ماثللىترأسهاكانالقالمقاومةعاصروكذلكهذا،ل!نوضاَ

االمليمللزعممحا!أموقفأوالممالهون،المركزيون!هMقيالذيالراعتجاه،4791عاممذ

وعمرانأمدعومابلوف!اف-!أسهاالقاطما!صمة،اللجةإلىكرع!نضمولم.MTLDلد

ranellللعمل!سأ+ولادمعارضةمنخلالهالاكد32المالاتاعدة!عدإلا!يه

حد6َوافاد،MTLDا!داخلالموقفلدهورالانفمامهذاسزعوقد2.3المسفح

والجزاثر!ولول!5هورنوليابعقدالالممالىالمؤتمرلعدوالممالمحنالمركزيينلينالمراع

الدخلي1أعماءلهامنعضوانهجرهاالقولحوللهاثوريةاللخةولكن94.!هوآبجو!لهة

لجة!نتالاَنونذ.انهتقدمهمهاأنتجد"المركر!ن("سم!كرإلىلنغماويوشودا

ثلواالذءلناثحةلانفماملساعيةثم!ا،للقاسمكرعيدخولسداسة(صهحتالقاطمسة

!ر(ومحمددلةينأحدأحمد.آيت)حين6االماهرليالمقمةMTLDللىاطارجيالوفد

المسقح.ثز3المراعلالفجار!ف،لُحمردد(تالئهي
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هذهرئاسةعلىدداعين!3الأمينيوافقأن(جلمنتمتالقالمساعياخفقتأنودعد

فلالعة.6دمور،الجماعةا!طدةم!د(التصاعةاللجنةاخارتيث!خمخه،ودم!تهاا!ولة،

يسزليتعجةالمستح،العمللهد،كموعدتهلمنشنتدكانالذي$.سو15يومواجل

3.مز!94لولمبر4يومدلك!دهأخواَلهقزر3،اللطةكزإلىالمعلوهاتلعفى

العملدداية-1-2

!زأ.حينعلىاخذتالق327الفرلسعةالسلطةأوساطليالماعقةوتعنولمبر،لومكان

نأعنففلاَ،يحدثسولىالالفجارهذاثلدأنللطنيدعومانالك!كنلمالطهرولي

بجهةالآننذنسفهالقIMTLDلال(الامحماردة.الادارةنقصدكنلمالار!احأساب

D.ا!و!نصفولها،القسام(زمةتز!لتالالحار( .M A!الديمقراطيدالاتأ!.ل

تحيلَيدسببضعفهاثدقدفقط(الديمقراطيدالافدنilفذلسمَههالذيالجزائريلبان

مراكث!!سودكانالذ.طيالصخبمعياتضهدوءِليليشالجزائروكانتعه.فاضلط

ولونس

المتدلينمنواحد،وكلعاماَ،الاساء.وكانمبهوتتمزدمقلاَ!نالهدوءهذا(نيد

كانالطنوفيالعملوأن،الطريقمحمدودالاسحمارنالامأنيلاحظكانالرادد!لن،حتى

ودينالحئة،إفاءدين)يتاْرجح(يترجّحوددأكله،هذاالملمالثعبوعىوقدجداَ.امحدو

كلدهندماللأالماشرالعملوكانوايمرَد.الاستسلاملينأوجذرى،انقلاليانتالار

للامهالاة،محالاَلدعولااكسدءلركشy)كونسأحداثكانتمابمقدار،إنسان

ليمانلة!زالماكالت4591مايسأحداثدكرىولكنخاص.ي!ثكلمعديأثلأولثكل

عامل!شكلكانتا!ضاَال!فالاسحماردة،السلطةعلىاطقدلنذيكالتولن،الأذهان

علىاباسيحضكانن!نما45911"ما!سحوادثكذكر"الالسان!ولوعدمابهر.ردع

اوالحذر.اbالأداإلىيدعوهممابمقدار،العمل

وابجاحالجماهرردعملألفسهمففواأنتل-نولمبرأرجالعلىنو!

يعدالةلااباس،وإتاعابجاحمنناسةلرجةعلىيبرنواانادئر-العملإلىجزهاد

أ!أ.ىحهمإم!!اتللفحب،قغغ
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الرادولليالجاحمنجمعأإنمهم؟نمناكس.لؤلاءأولاَنفرلىأناباسبومن

،الجزائر!الثعبحزبداخلالسعادحةثما!همامحشواو!مد.الجزائريةالوطعةللحركة

ومن.الشعبحزبحلمد93941عامفذالسرَىالعمل!عؤدواإفمثمالانتمار.وحركة

الأسلحةاسحمالعلىعدنذوددرَدواالسزى.ال!ظهملي%!3أعضاكالوالافمدالةجهة

لكونتإنما91،كوعامالمسقحالمراعشثروالقالنواةأنوالحضقة.الشبةاثمارمةولن

فذاالتحغريةالمرحلةلُتبرأنيهالمسموحمنل!نفىلك،وجمكمالسرَي.التظهمداخل

الماثر،للعمل!واالذيناكفلينراناطامة،المنظمةإن!ثاءلدى،4791عامددايةالصراع

كها.ليدأالمملوتزرواالسطسة،التشكلاتإضاقمنتحققوا،الطويلةالمدةهذهخلال

والع!ثرين"ا،نينلجنةاجتماعلدى491كجوانليبدأتظفاالنشهطة،ايطمةالمرحلةأما

أحدمسؤويةالاداوةهذهمنعفولكلوسقمتابفال،داوةكُقفتلورية+*لجةَكتالق

:القطاعات

ومراد،الأوراسلياليد،بودنممطفىنحتلفة:3فاطقووعنمسؤولينحةلهالك-

بنوالمربالجزائر()بطقةالطاطورالحاالميائل()دبلقاسمكرعقسنطةموت!)كالديدوش

0133لوهرانمهدممي

الأموالوجمعاطاوجييالعالموالالماللالدعايةكُلفوااللاد،طارجسؤولينوللالة-

خفر.ومحمددلة،دنوأحدأحد،آيتحسينوهم:والأسلحة

يوف!عاف.محمدهوواطارجالداخللينلالاثصال!فومنسقوأضراَ-

!مبيعدلمحماأعضاؤهسحملالذىالث!هرر،ايسعةw.4ووطالفدركمبكانههاهذا

11.رجمنكاءسالرؤا"

وابالمةالانحاو-وجهة-الشبطزبالسطسيالطريقنفسلالجملة،اثعوا،ؤلقد

ىأ:ثلا3لسحأقواضعةالاجتماعةأصولهمل!ن332الريفمنبهيرتهمليكانواولمااطاصة.

الرامهمإنثم.لفلاحينيسوا،انفسهمهم(فم،إلاايوسطين.أوالصمارالفلاحينمنافم

منيُقرَلمالاجتماعهة،الهنةداخلوفعهموكانلشاطهم،كلشفلإلىاذىالساسيبالعمل

منولاالفلاحن،منلستلاعتارهاسلاَ،لعزلىمتوسطةطقةوهيالصعرة،ابورجوازية
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هذهمنكلمعالعلاقاتلبعضاحفاطهامنالرغمعلىابورجوازية،منولاالبروياريا،

البقات.

بمعيارالا!اءأنبد3.ابانوية!والمرحلةتجارزلاولبههلمنترثما!هممسوىأما

الإنانيحلمهماحسابئحبأنيجبالهفىلكالحضقة،يُشوًهأنيوثكالمدرسالحالم

لكر،لرجال!سواإفمفىلكوبحكم.ابغالمدرصةثومنهمااللذينالضلي،وابموبخفسه،

الاسحمارى.ابالامضدالوتوفليعممeiوارهفوامعارلهم(غواعمل،رجالمهمالقدر

وأنالمتمِرسعالمأففلبشكليعرلواانلهمأداحلقدالمرنسي!داصشليعملهمأها

!وجطلييعدفماشفعهمالقالعسكريةاير!ةوكسبله،الولاءحدود!قديريحسنوا

ليالاتخا!ةالمعاركليمامواإفمثم.وحوه6،مربم!دئهتامواالذيفىاكف!ذاسلحهم

كر.!عساء7مردثحينالأحانأغلبوكانواالاسحمارى،الاطار

اطركةوداخلالاسحماري،ابطامداخلرلواالذيننولمبر،أولرجالف!نوهكذا

نداءوإنالإعلاحيه!3.وعملهاا!مديمةالوطةالأحزابمعدقطعةصقومونمعاَ،الوطهة

القالوطنهةللحركةيوبههالذمميلابقدالقطهط،هذهعلىثهادةيقدممووأنولمبرأول

عه،يسكنىلاالذيالدعموحُرهتدوجيهها،و(سيءوالرودين،الجمودمنلسنواتارهقت

المسحمِرمن،سعادةأكبرعلىتحقل،بدأت،الأحداثوتيوزقاال!ثمي،الرأيدعمأي

القطمة،هذهأنايهد.9133ا!زانريةالطلهعةفدهعرمحهلينمر!أكبرفازتدأنهيعقدالذى

القالمناقشاتأن؟لك.ومعهالعملوسانلمشوىعلىإلالقوملالافا،جذريةلكنمهما

طركةالاسعةاالطد!ودين،CRUAاهـأعغاءيينثما،مة،المنالمةأعفاءلينتمت

الاسقلال(ماابانر.العمل6فرورعدمأوفرورةصللدوركليكانتس!ولDالحار

الوطهة.الإيديولوجادنفسيأخذونجمحاَو!نوا،الجمعدينمشنركأهدلأ!نلقدالوطق

المستح.العمللممايثرةس!حدينكانواهؤلاءمنتللأولكن

عن!عبررنأفمإلىإفانة!91،نولمبر4تحلايحروو،جبهةمؤسسيل!نوهكذا

عملهمودسلامةمقتينأداسأكانواولبههموحمدين،،معزولينرجالأ!نوا،ا!ريةطموح

المطلق،لالمثعاروتالرلتهالقالجماهركللقضق،يكس!واأنعلىومعمَمينضرورله،

ولينالمراع،هذالينالقمصيمأنهوالأساسيالثيءوكان.المسلحالمراعشعار
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للئبنولمبرأنداءأنوهكذا.السلاححلتالقكل!الأمةوصراعكله،ال!ثعبمراع

كلجمععلىعزمهإلىالوطق،ايحريرجهةدكويقعنأعلنعشاأيثار،لدالجزالرى،

الاتجماعة،الطقاتوكلالجزالر!ن،الوطصن،"لكلالفرمةألاحةوعلىالوطة،الطاقات

دونمنايويرمعركةليمعاَددخلدأناطالمة،الجزائردةواطركات6الأحزابكلمن

رجالوكان.الوطة6الوحد:الأولىالكلمةُكالتالعدواوقيه.ممواآخرثيء(يإلىالاتهاه

نأصهَهمكللانفىلكوعلىمو2قاللةو(سحهما!و،اعدللاثلالأوائلاثماومة

أمااكس.منا!برالمددالمد!تىويكسوانفوفىهم!مدّواان،العفيالعمليسطعوا،

هي:،وجوهللالةصللهتورالمعزَزالعملنحطط

الهلاد.هنيخلفةنقاطليدأعمالاطركة،الطلاق-

العمقدالجماه!ررونط!اللاأمنناطقكوسهعمنلالذابقاطهذهمنولد،أ

المحفة.السلطاتمراقةعنتماما6َدعدعزرةناطقإدشاء-

ل!لد,يإلهالإلىالوصولحتىابظل،لعؤرالمَرايدلالاكساعالأملعلىالمخطَطهذاويقوم

هذه،الأمركةالحة6++ال!ؤربمصطالنك!على6المورهذهتحمباأنوبمكن،ي!مله

نثرها،الىو!لون،الريفلياطزب،عنالمنفمليناباضلينيض!شعلهاالق"الؤرة"

معالق!ةوفها:لفطةلعستاثيهدقاطانوضاَث!.وحدهالمسقحالمراعيفغائل

الريفواخعارمحدودإ،دويعلاللالصراعو!فجرالإصلاحة،الوتإلىالمؤ!مةالأحزاب

داخلحزب،ونيفالمسقحين،والدعا!ةالعمللدينووكمالللمراعأساسكمسرح

دالنروط!تمللالهلر!سي1المرقأطاطذ.هذاعندضفالمثالةولكنالمراع!مو.حمَى

كالاماليالمعرولةوالمراعاتالجزائر،ليالتحريرأجلمنالمراعينالفاعلةالأساسة

أنلمةضَدموئهةرالأعرىاسحماوية،توةفذموقيلالأولاللافة:أمري!ليالمناضلون

ممد،الأولالمراعطيخارجمة.إبريالة6لسطرخاضعةوصلهااطديث،الاسحمارأقامها

هيالقالداعلةالاجماعةالقوىجملةمولالعدواكنعة،لي(ماالمسحمر.هوالمهاثرالعدو

طو".تحيمرلسرور!لخحةلهواثافي،الفرقوأما3!و.الإمبريالىاصكلالهدالمسحمردلك6أدا

وادناطامحة.ابطمةإنشاءمع4791عامالىلعودلأ!ل!حأ،طوعلةايحض!لهةمرحيهكانت

ض!ع!نوئنواي!ما،والتدريبالناصر،انقاءومنايحضر،منشواتسهعلهاك
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إضاقعنكشفتد،الفرنسةالشرطة!دعلىتمالذي4،!كوعاماطاصةأابطمةأوصال

Pالسزىالعملوعدود منبدهأيته،لمفىلكأنمثروع،لعمليقومحمزليِتبلمنلموقي،

منأههةوإيباغسزي،حزبهمادةالمسئحالمراعإضاعدأيانإلى4،ككلنولمبرأول

ك!ب!اليمثكلةعلىالأولاثمام

فضلدسحاَ،سريعلثكل!قتقدالمعركةلمخططالأولىاهداهـالمرحملةل!نوحقاَ

تمفىلكولكن،المعركةلخدمموازبةلعورةِونح!ئنها،الدايةفذالمالذيالتطملاعلة

الكوماندويعملاتعلهالحمولتمالذ!6المفاجمأكرأمافا.حمرلاودضحاتجهوديذل

الزد،تدرةمن،جديةيدرجة،(ضضتلافا،71!و!صنولمرمنالأولىالأيامليتمتالق

حل!شرماوهذاشعئاَ.رجالهاعنولااطركةهذهدمرهـعنانيسطعلمالذيالعدو،لدى

التدالروههؤهذهلكن(عضلاله.منهامو!يقاهـعددنولمبر،5يومتمالذىMILDاهـ

ممنالثحرير،لجهةالهلضفاضليمنعددِانضماملسريعدكهر،عذإلىتساهم

إلهاابتسيناعدادانا!ةهذهوراتعزلم.ر(سعلىلزلتالقالقمعموجةولرقم

لها،المخمَفةالأماكنلي،السريةخلاياها!ركز(نعثدنذعلههاوكانكال!دربم.لتزايديدأت

إرهابطريقعناوجودهفرضوانالئ!صة،الجماهررداخل6وا،لارالاعلامعملنمّيوان

الوطةاطركةداخلالمنطمينالممالصنضدلمحهاهواد!لابمعركةدقوموأنوعقاكم،اطودة،

ولول9مو6لريةابز

ال!ثعب.كقةالفوزإلىبايدريجولالوطق(التحرير)جشALNا!لأن،الجلليأما

على6عملالهلقمرُالمور.دأقوىممهزاَجع!ثاَددالي،وسلاحمحدود!دقوىدواجهونراه

اطديدية،الطرقاليايخريباعمالمنويفاعفععررة،واثكات،سريعة(زعاجات

يمذإنهثم.الاطنثانوعدما!ملقمنصلماشاعةلهيسمحمماا!صل(وحرقالهالف،6وأعمد

)دي!صمبر،كلسنطنةوكال،وا!مائل4(!حوادولمبرالأوراسليابد:فاطقجملفإلىعمله

ههو.5591(رو)ثصناووص1(!ص

نأكيففهمنايرأ،2عددامحرامحرفاطقلط354الطوارى!لونلطكلإلىنالرناؤدا

ل!نه333،الفرلسيالجشيهقامالذيالمزايد،القوىاتشار(مابقدَم.!نالمستحابفال

قدلالهتحريرى،نفالايدعمعن،الجزائريللشعبلابسةزجرأداأيكونأنمنلدلاَ
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هذهكلضدَهثدثدالذىالجزالري،التحروروجشايحر-س،جهةبقو!اتناعهعلىساعد

لد،أ،خاصةودمورة3*ا،الشةنحفحوالىنمووالمقاومةالقمعجدلةاًنغرا!موى.

5591.أوت02يومقشطه-!ثؤفطقةلييويض4Zeighولهزيفوثلهلامالذىالهجوممن

6ايكررالهجماتعلىورداَاطامس.محمدنالسلططلعالشويةالذكرىليفىلك،و!ن

خاص،لشكلالففة،المسلمينمظاهراتوعلىالطمة،والأنةالث!ت،علىايحريرصش

محرة،فحايا!ارهتوالق،لآولHaliaوافالطحالا(،)سككدةوللفلتسطنةلي

دمويةكصلمعبحملةالأورو!ةوالأللةالفرنسياصشقامفقدالأورودون.منسماولا

ذهبلقدجدأ:مؤلمةالاثجو!نتعمقأ.الطائميندينالظعلةالهوةوزادت،المسلملل!ثب

أثارتلقد،المسلموالشعبالتحر!رجشأماجريحأ.223وثتعلأ123الفرنسيابشمن

هنيدقةأحمواومففود،لغلدين!12نالككانأنهوالحضقةقهلأ.4275إلىاليقارالر

ا!مانونهذامعنىلان،لأعظمالأرلام!وفح،أخرى6ومرالئحريرم!.جشعاصرتل

عثرة،فرنسيكل4Pمقايُملن9!قضيالذيلالسن،والسنلالعين،العينتانونالم!ثؤوم،

يجعلالذىالاسحمارياتمضدايراكمالحقدمدىإلىفىلكفوقل!ثرأفاكط،مسلمين

4pulهذابحكمA)عر-!.4عنمرتمزلظام(لهحثمن،الموتليحتىلشطلاللامساواة

الوطق،ايحر!دضال،لان5591أوت02يومهجومدمعتالقالحوادثمنودل!هاَوتع.

6،ا!طدمسوىعلىسهماولاالتحرير،جبهةصفوفليالحسائرأهارادي!لة.بهريمح

ن!6"ىجديدعنامرمحنىءان؟لك.الحرك!صيررليثولرلملافاى53974الصمخلال

6.جدلددلعةابفالواعطى،الظدةهذهعزّزتد،رمضانعماندتمهكةألرزها

جهةلمنليالأح،5591عاممنألريلليباندودعمؤتمرانضادلاناطارجي،العالمليأما

ودمد.الجزائريةالقضةمعالحاطفعلىالألثلطمsدوليحملايأنويزيد،أحمدآيتايحرير

تدالجزائريةا!مضةو!لتابحدأ،للاممالطمةالجميةلالعقاددور!نالككانأيثهر،عدة

رلكوكانالاَسولأجم!ووالألر!ةالدولمنإلحاحعلى!نا،الأعمالجدولليادخلث

الممربودولقلرنسايينالواعالهاءلىنأخرىجهةومنالجزالرية.المشكلةددويللداية

ابفال.وثعزيزالمعركةتايعةعلايحريرجيهةثجعمماكانرالمنرب،،كونس،الأخريين
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معول!قةعلاقاتو!طوانلادورقاعلىفيليأتاماتد!لاوبوضالىمهلى!ينل!نفىلكوعدا

السمدكليومحمدصهاجيالرحنعدانين:ممثلينيوامطةالمراكشعة،ايويرحربضالل

5691-5791()التويع13-

وسكون،جديدةمرحلةليسهدخل3591،أوت!ن0هجومدعدالمسقحالؤاعأنغر

أنايحريرْلحركةستهحومراكشكونساسقلالإنثم.أوسعنطاقايحرورجعقلعملعات

للجزائر.إد6ابورالأراضلي-عنهايسننىلاوالق،الهامةالعسكريةا!مواعدبهعضتمغ

وششطحايحرير.صشالمسكريةالقوةسهعززوغرماالجزائرشرقمنالأسلحةإرسالأن

الحادثل!نالقالل،عالمليأمااكرضخمةبكرجةلو!هعدديفاعفأن،السبلنفسهذا،

حدثةأسلحةيكسبالتحريرجهشجملتكرااتد2الأؤرقالطئر"لعملةيُصدَقلاالذي

الفرنسي.اصشحابمن6بهيرو

الأكبرايجمعوتمَصفولها.إلىنفماباسمنكيرر!أعدادأسزىالتحرير،جهةإنثم

القالتحريرجهةإلىكلهاشحازالجزائريةالوطةالقوىأهم(نإد،5691عامخلال

المطهراتألرلفري6يوممويه*"غياشسلاموجاءعطهم..جذبمركزآئذكولفكانت

أوسعالحكومةفحعلىكوالقالوطةالجميةلجل"،الفرنسةلالجزائرللقانلين"المانجة

الوحيدالحلداًندقغاعدالأالوطنةالقوىأمحرجلكطالقمعليللإمعانالملاحهاتك!

المسقح.الواعهوالظئم،بالوفعالاحفاظعلىالمممّمةالاسحماريةالسلطة!نتأمام

جهةإلىوانضمكردده،عنالجزائريةالوطيةالحركماتمنالمعدلالجاحعدلوعدئذ

المدفي!ونقالسد،زعيمهمحذوسحذونهلDاهـ!*ناضليمنالعلماءإنثمايحر-س.

امحرإنلل.5691أفريللِىايحرلر،جهةصفإلىر!أيخفماناللذينعاس،ونرحات

ويصبون.الشكرياحعلههمقبُّاكنهة،الدائرة""قخ!أىالثرعة،علىحرصأالظس

سوستهل.جاكالطمالحاكمإلطيدعوالقال!ملالدمجلساسةالعنفةمعارضتىعن

لال!نه،والصخبدالضفب-والالصاعالانماد،بحسنالمعرولون-الطلابيبدأوعدما

أعلنعدماكوستلارودرالمضم،الوزيرلطاٍسعمدماوهذا.المدرسةإغلاقإلاأمانايقى

حُلالذي،الجزائريالش!وعياطزبإنثم-ككر.الجزائريةالج!عةحلعنألريل،12يوم

جهةليفرديأ،الدخوليأبأنهمنالرغموعلىالسزية.إلىعاد،5591شمبر42يوميدوره
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عنلهاويعربالوطق،ايحر!رمعركةدا!اديلدورهاالأخرةفذه!ترفظنهالخرير،

يقوةومعارفةعصعَة،ا!ول*ولممايةةلابقىلاالوطعةايمثكيلاتكلومن.دعمه

راصخةلالل)حثلرلساليكالللىنهاالجزائر،ليلوف!وحا!رتوبنالخر-س.لجهة

و!وخهقودالقالوحدةايحرروجهةعملأمامكأداءعقة(الشمالليسماولاالجذور

الأياسيالجاهع،والأعمالالوتائعحعثمنبقى،لمنهاوهكذاالوطق.الخر!رمعركة

ياسمالوحعداباطقافاكذعي(ناكحعة،هذهمنوسا،وليايحرير،معركةليللطاتات

ا!ردي.مهوالجزائرىال!ثعب

الموماممؤتمرليدداتالطور،منالمرحملةهذهإلىايحريرجهةوصلتوعدما

ئحدَدعقانديةبمظلةدفسهاشدعمإفاالئ.ثمك!ثكهل6طعادنالم،مرحلة3،!ه!داه

91كر(وت02ليالضدالذيالصوماممؤتمرضموتد.العملووساللوالممادى،الأهدالى،

اخلالقالأوراسفطقة(ما.مهديياينإلاوهرانلُفلولمككر،الداخلمناطقثملي

التحروو،!ةالحارجيالولدإنثممُمثل.(ئدولدلملافاالصد،دويبئاعقالفذلنالهمي

.حضوره!شطعلمالهالمؤتمر،م!نإلىيهيمضيانعالهكانالذىالالماللقدالذي

المومابرمؤتمر!مواعدايملةا!صةدللطعنلعد،نما+اليايات+هذهويعقذم

كرأد!ثت،القالمؤسساتحعثمنأمالمادمم!،حثمنسواءالمؤتمر،لهذاوسكون

حُذدتالأهداهـالقأماالوطق.ايوووممركةلياللاضةا،حداثوكطورمحرىليحاسم

وهي:كووأ،لولمبرأوللداءليحدَدتتدكالتالقللكلهي367،الموماملرلامجلي

هذاوصنالد!لوماسة.اوالوطقالدلاعلطحئ،انقاص(ىدونالوطق-الاسفلال

تلهماْويأبالذاقي،لالايعفلاليَمزوسطحلكل،الداتفذمبايثرة،يستبعدالتوضح

المراحل.ساسةمنوايونسهون،المعاريةالوطنهون

من!ستعدمما،الجزائريةالمحراءرلكليبماالوطنة،الأرضعلىال!ملة6سالسهاد

للقسم.محاولةكلالحساب

توه،ككلابص،و!ؤكدواتجماعة.يمقراطةجمهوريةإطارليالجزاثريةالدولة-انعاث

صورمنصور)اياإلىأوالاتطاعإلىعود!كللأبضدصة،صفةالجزاثرلةللررةانعلى

عدها.انقغىالقالولراطةالحكومةأوالملكهة
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لهذاالأساسةالأدواتأما.المستحابغالهيالمفغلةالوسهلةانالأهداهـ،لهذهوضط

حلالذىال!ثعبنطملُمثلاناليانايحروووجهةالوطق،ايحرير!ثىلهيالنفل

الثب.ههولهذاالوحلىانالمفلانفىلكبحكموها،صلاحه

الدورعلى5تأكدالوطق،ايحريرلحركةالاجتماعيالأساسذلكالبرلامجو!ذد

L.0ويوجه.وأعمقبهبرايزامإلى،العاملةللطهقةودعولهالدلاحين،لطقةالأساسي iastll.

ويدعوالممالى(،ايالم(و)الجزالربةالوطنةالحركةوفذالجزالرى،الثوعياطزب

ويطلبمراعه،ليالجزائرىدالثبوالاندماج.بمفوهـالثورةالايحاقإلىالهوديةالطالفة

مفاوفةلأيةاباكلمةالأطرويعزلىنضالهاليايحريرجبهةدعمالقدمةوالقوىاللبمالحنإلى

المؤس!اتوالمعبة،الممادئإلىالاَنوب!ثر.والدعايةالعملوسانلو!حذدالسلامأجلمن

إلاؤها.قررالق

ليالسلطةعلىالداخلليوالسلطةالعسكرىالعملعلىالساسيالعملأولويةةن

ممدربعدلهطوشكونالوطق.ايحرلهرحرليإطاركر!م"البردامج،ليالمذكورةاطاوج،

يرزل!نه،العسكرىعلىالساسولو!ة9ا!ماضالمهدأاماداعالة.وعراعاتفاقثات

العسكرينالرؤساءخفوعلكزسلافافىلك،ومحكم.للعنفأملاَالسطسةالعفة

دابه،الصوماممزتمرمناعتارأ!دأ،الذ!الطورعنفذدذ،ودعلنالسعاسحن.للمسؤولين

94،كونولمبراولنذكانواالساصةأنحينعلىو"العسكرلين+"الساسة"يينللعمل!قسم

أ!أ.عسكر!ن

اولويةأولأيوضحلهومنصن.علىي!ثتلف!نه+ا،رج"على+الداخلأولو!ةمهدأأما

ايحريرحركةإهادإلىلان!ةجهةمنويهدفكر9الدبلوماسي"العملعلىالداخلةالمعركة

كذهويضع،الأساسيالعملمسرحعنمقطوعينأداستجلمناطارج،منضُادانعنالوطق

الداخل.ليالمعركة!ودونالذينللمسؤوليناطارجدالمسؤولينطضوعاساساَالصورة

اطارجيالولدثمليغابانإذايحرير،جبهةداخلللواعبذورعلىالمدأمذاو!ثتل

الأخ!رر).هذهتلمنعه،!ىولن،ينسىلنالتحرير،لجهة

يجهزأنمهماكهمنسهكوندل،العملومهعالممادىدعريفعلى!حرلاالمؤتمرولكن

عنعرضأولاياتستإلىقسمتالوطنةالأرضل!نوهكذا.جديدةبمؤسساتالورة
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،نواحجملةمنفهاكلدتألف،مناطقإلى،بدورها،قسمت،ولايةكلإنثم37.القدبمه-ْاكطق

,371متسلسلةدرجاتيهوأنشتموخد!رشليالاَايو!جشعامروألسوأتسام،

لالمجلس!مىماأي*ءRه372ا!هوكثربعيجهازًلههاسهاسةْ"تهادةعُ!تلقدوأخرراَ

وتألفوالفذ.ايشكللجنةاىولءحا!هولنضذيجهازوعُئن.الجزائريةللورةالوطق

أماالوطة.السعادأحاميوهو373،رد!أعفوأأ7و،أعينعضوأ47منهول51

تاسةإدانةاباسة،لذهالشخمة،عهاد!وكدانجماعأ،حخذابلسهذهداخلالقرارات

ممال!سدطةإلىكه!حذالىالطئد،م!*Dاهـإ!اقيُذكرالذي"البرنامج"لي

6لالورزسم.أىْالظدلةامجموعةداخلبُبرزأنورلضهفoدلكوعلىالأرلوثراطة،

6لادليالاسقلالحتىوسيطل".أعلى+محارياَولازعماَ"لادرلىأنيمكيلاالجزائرية

ثخمة!عنهم!رزلاأنعلى،منهمكلولهسهرلعفاَ،بعفهمويعذلأعضاؤها،ت!فأجماعة

غابة.

االمديمة،السعاسةاي!ثكلاتثمليوصوليهدأالمومام،مؤتمرمنويدءاَ،أخرىجهةومن

وأحمدعاس،لرحاتثلأعاءNAا!ب!نلاعظوهكذاالورة.إدارةمملسإلى

بلاحظل!ححرايفذايسونلجةداخلأها6.عدفيلهوسفولنالمدفي،لولمحقنرانسهس،

اعينطهور(،للقاسموكرعمههدى،ين)!لعربرالورةالطتةو(سدكالوامنجالبإلى

العضورمغان،عهانأمام.؟7دحلبوسعدخد!37ينيوسفادنها:المركزلِننقدماءمن

الأضرينهذينمنوفوحاَأقلف!نالمومام،لمؤتمرالأولوالمحزك،س!حا!لياطادلى

الساثقة.الا!مازاتناحةمن

فهمالاملاحصناسمولا،القديمةالسعاسهةايثكلاتممثليإدخالأنغ!

وتفالحادإ،اكلشاثمنعوامفالمؤتمرينيين(لارايحررر،همةالقادىالمجلسداخل

الوطةالأحزابرجمالعلىالالماحأنمارفداالمديمة،الأحزابمعاالمطععةأنمارفها

لأيأدروىلامنولين،ال!مللالمعنىطل!عةايحرورجيةلكونأنلر!دمنلينأوا!مديمة،

ريبولا.الأخرىالحلول!لبالذيهواللبرالىالحلولكنالسطسونء37.قدماءمعالحاون

ليةممبهة،وحدةكبرتحضقفيورغتىالمؤتمرين.سريةiإرادعنيعبريكنلمالانفتاحهذاأن

أيةعلىالطرلقتطعدالرغةعنأيضأيعبركانيللقط،للاستثمارالمعادلةالجهةلعزيز
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!ضع!لابةتوةالمتدلهنمنن!ثحلكيالاسحمارية،6الإدارلالقوممحاولة

اهـليكأعماءالإصلاحهة،الاتجاهاتتدماءالمؤتمر،كىوكدما3773.*لأ51أمام

عنطلعادهمت،طدخافملابغال،إلزامهمالصورةلذهيش!عألهتئ!رل!لهه!*،

العدو.معوسطحلتولعلىثحملهمالقالا!راءاتكل

كلجمعالضرورىمنألهكذلكبدايئدة،رزيادله6ابظللزيزلقررعدماأله؟لك

لمايقومكانفقدولبتها،الجماهرركأطررأماموخدة.عريضةههةاطممومقاللة،القوى

4.أ!و339العامينليالنورراتوالقايحرلر،لجهةتمامأاطاضعةابقالعة،المنالمات

وا!5591Xعامألثلمالذيالجزائر!ن(المسلمينللطبةالعامالافدUGEMAواهـ

TAئهU56941عاممنلمحفريليأدئحالذيالجزائرلِن(للعمالالطم)الائدjالGCA+

نطمكانتهذهكلنفسها،السنةمنسهتمبردانش!لمالذي6لر!نن(الجزلتيرالطمالاتحاد

ابظمةOPAاهـإقامةإنثم.لالممركةوايجار،والعمالالطلابالتزامولوسئع

!داالسهاسنن،المفوفينوعملالوطة،الأرضكموععلى8يرالاداوية-الساسة

نإواطلامة،.الشبمعوداثمةولقةع!لةإلامةايحريروجمثىايو!ر!ةيسمحان

يلقه.الذىالمدءوعلىالوطقايحرروحركةلي!قتبممنتحققماعلىيشهد!نشيءكل

مؤتمرلرلامجلغمينوعلىالسرورإ،لسريععلىالمؤتمرينحلالذيهوالواتعوهذا

يأنيالاعخادلهمكسمحالقوةمنبدرجةأفمتدروا!مد،دالطم!لمبور،مشروعالمومام،

جزالرية.لؤ!ان"لديانناسةدكونأنويمكنلمملحتى،شكونالعدو،مع6باشرمحاكة

نأايحريرلجههةدغحلكيموفرةكانتالمومام،مؤتمردعد،الشروطكلأنوا!قة

مستوىعلى!وم،!نالمومام،هؤتمرمنيدءاَايخذالمنعطفأن!كل،المعركةإحاءإلىبدر

ذلك4،صو5591تموز3يوم،أحرزهالذ!لالنجاحابفال.ليجديدةامراليج!ةاخار

العامالاتحادقبلمن5691،مايوأ9يومالطلقوالذ!،الدروسعناللامحدردالاضرالي

(.الإضراب)هوللنضالأخريثكلجاء،الطلابمنكهربعلهانقادوالذى،للطلاب

لىفاالجزائر،ليسهماولا،المدنإلىالحربددخلأنوالتفذ،اينسهقلجةاختارتوعندما

:غاياتجملةلتالع!نت
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الأولالمركزعلىالمماثرالإثرافبفسهافنتعدماالنفلسحسإلرازأولها،-

اي!قلجةر(تالسبولهذا.العسكريعلىالسهاص(ولويةلذلكللمثعب،ولرَرت

مسقلة.نطقةجملتهاالقالجزائرليلسقرأنوالَفذ

!لتر"اطارج.ليالأعداءمنالأعلىاطدلبظل!فمنأنهوالظفي،والأمر-

الاتاهاسترعاءإلىالهادلىالعملمعتمامأتناسب!لتلمفافخمأ،دعائأمركزأالجزائر

رنيندله!نالجزاثر،ليمظاهرةأو،إضراباواعداء،اىل!نفىلك،وبحكم.الدولى

نإ،أخرىجهةومنآخر.م!نأيداثماوهة،معمعركاأهممنيكراكبراطارج،

تحكانلطلمي،iالمسوىعلىو(عداءه،المدنولى،الداخلليا!مالمابفاليينالعلاثة

اولويةبد(يزروأناللاد،داخلاالمالملبضالايحريرلجهةا!ارجةالسطسةاخفاع

الولدتحملالقالطائرهللك5691أكولر22يومت!ثتوكدمااطارج.علىالداخل

وعدما.العملإلى6ابظرهذهيُعززممافىلككانالوفد،هذاواعقلالتحرير،لجهةاطارجي

الطعمة،داخلإلىالافطراليوحلت،الداخلليا!منالLحدوايفذايسقلجةرلعت

الأولامحرك(ناطارجي،العاموللرأىداخلأ،الجزالريللشعبلبرهنلذلك!لتف!ف

الداخل.ؤكانالوطقايحر!لمعركة

علىالضفطلتضهفالمدنداخلالفرنسعةالمسلَحةالقوىمنهامقسمتجصدسأخكلاَ،

Jillواسعلهجومنفسهالتهىوكحززنطمدأنايحريرجعشلوحداتوالسطح،الولايات

الطم.ابمرَدإطارليبطوى

!ر6العاصمةالجزائرعرلتكله،5791عاموخلال،91!وعاممنالأخرابمفوخلال

دورةمتماعدأ!37.و!نتيمفيالفدا!ةالعملاتعدد!نالفهف.إدالافطرابمنطويلة

الالفجارات3حا!ث،الحربمجوَيفةجؤليالعاعمةلمرقففالعملة،لالقمع--العملة

أقمىإلىالنفدماعدعنلعحلنوالاعقالات،ال!ثرطةوحلاتالرماص،وريثقات

ا.االأسلحةيينالحديث+دادلصورأهمودكون،الدرجات

المالروعدزياله!،أحددالاعدامعلههمالمحكوممنأعدم91ك!جوان91لفي-

اه!لراج

69



!طع"+6جادليووفعوا،الفرنة!اه"الجزالر6دعادشط،5691آلي01سلي-

.ك!المسلمال!ثعبمنمحرة،ضحاياعلىلقفيقبةالقمهة،واحط(،

وسطليوال!تيرريايارالمحلكليشمبر02يوممفجراتلوضعايحريرجهةوثهب-

الجزائر.ليالأوررب!اطي

سقطالذى!ه!ولولFrogerم!لروجروأمهدى6بخاز!ثع!ند!سمبر،28ولي-

Laك!لواتلاعليلرماص Pointe،القالجزاثرمديةلي6بهركفلمطهراتفاسة

.العريدكرههانجلجمهورا!ماللالعفبعلهااتولى

عالةعنعجزتقدالمدنةالسلطاتكانتولما6.لقودارتتدالعنفدورة،نوهكذا

نقدايحر-!م!،جهةكهأعبتالذي،أيامابمان!ةإضرابعنالاعلانلدىالموتف

!ودهاالقالعاشرةالماللنلفرتةخاصةولمووةابثى،إلىالثرطة،سلطاتسُفمت

ستمبرإلى5691،ديسمبرمنلتدومشدا،6نرالجزمديةمعركةلانوهكذاهاصو...الجرال

وحداتولين،الوطناثماومةرجاليينشسلأ،ع!اَ،نضالاَأفاَنثهدوهناي!،3791

و!لت.وسريعةوح!ثةدطرقالقصهةلم!حمةونطلقون،العاصمةهؤلاءوسخلالماللون.

مديةليالم!لمالثعبتحيضعTrinquiermالصدخطهاوضعالقالهمةالعملعة

لَول.ساكنوكللت،وكلحي،كلعلى6ثديدبمراقبةو!قومصقي،لفقشالجزائر،

نألحطة:كللي،ويمكنمش!وهاَ.مسلمكللىيقبر"للفردلة"كهرمركزالىددريجهاَالمدنة

و!نتأحداَ.لولرلاوايضبوالف!ش،العسكردة،افجماتو!نت،يوقفأويشحوب

الطمالر(يلدىعارمةاصخاءموجةصرمماالحذيب!ؤ،ممارسةاتمتتدالعاماالمخابرات

لولالس!دإنحتىقانوفي،إجراءأيدونمنتمالجماعةالاعقالاتإنثمممو.الفرنسي

Paulا!وثحتجن Teitgenهملاداللمفقودينإحماءقامالمَمع،الساعيعشواثهةلألرالذي

ور.2مفقودأ5791،2403عام

جانفي26لفي.الهجماتمنمبهرةوجودها،إلاتايحريرجهة!قومافجوم،هذاوتجاه

قام،يومينولعدوالأودومالك.هارديوالكوكال!!يرداداراتليالقناللانفجرت،6791

4!والواسعالمظلينقوىاتشاررع3،3اباسامحرلهانقادولقداثطنة.الأيامإضراب

لا،ولألرهالتحرير،جهةلشعارات،المسلمالشعبانماععلىالطلميالعامللرأيويعبمهن
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ايحريرجههةسكنفالبرهانهذاولكنالأضرة.فذهالفعل!ةايمل!ةالمفةعلىوكذلك

ستزَقفا،لإكلامهاطواللأ،وتأكلفتالقالجزائر،فطقةفيالسزيةأعبعةأنفىلكغالأ،

برهنمالزالالفرلسة(واثتالدرلسحننايابعت!علىالهجماتطلتوبنكرو.حدإلى

فعفقدالجبهة،4Aنثاطابكة،كوول!نعلىقدر!منالخرءدرجهةلدىAعلى

دمفولها.كلحقالقالمتزايدةاطسائربحكم6،لالفرور

علىلابهيرامحرلطبئ!نتالكطثةلان693مهديبنالمربماعلىالقضألقيأنولعد

ليظلواهم)دااطتان،لاْى!مثعرونبعودوافلمالاَخربن،وايفذايشقلجةأعفاء

5791.ص!لةزبخةI+ابلادإلىوالاقيءالعاممة،منافربإلىافطرواوأخيراَالجزائر.

)س!مبر(،ستمبر23يومصعديياسفه!ادرئساعقالبعدالجزائر""معركةوانتهت

ثهادةوسقمتالثيء!ضافدوءإلىالعاعمةوعادتاصير،8!وملابوالتعليوموت

المقاومة.رجالإلىابوريالشدب

ايحر-روجمشكعزيزسعهالجزائر،مديةليفعفمنايحريرجهةأصابماأنواطق

إلىالنظام6إعادالم!ثمولالعدولهكاحهاالقالراحةمنسسخدالذي،الولاياتلي

سهجلهاطارجمنعلطالأسلحةكدلمقإنثمتواه.ويغَينالعمهيعيدأنأجلمن،الطعمة

اثماومةءممللأخذ!لمحة،يدرجة!ويألهايحريرجشوتذر.!نمماعسكريأاتوى

و!ندضلة.دأسلحةممفزامحائبمحتهالحلْ،الحركةالسريعةالألراد،ا!ملعلةأو،الفردية

ائمافة:الأيامإضرابعلههاثامالتىالاسزالجةالفكر!نفسعلىيقومال!ئبهذهإن!ثاه

وا!ةابسي.الإخفاقينفسستمنىابلةهذهاًنغرواطمم.لوىمعالمباثرةالمجامةأ!

رأىأن،الأرضعلىصلطحققهاالئالأولىالاتماراتلعدبثماالخريرجثقأن

المعوداتوسزدادجسمة.خسائرودك!دتجهزأوأحسنا،عدبهرديهائبلهواجَهنفسه

السلاحمرورويجعلاطارج،عنابلاديزلالذىولء،شهث!موريسخطناءتمأنبعد

محلهاحقتماسرعانالكاثبل!ن،الفانونثمابةالفرووةكالتوففاْعسرهمو.أعسر

المظومة.لنمعألاؤمد!رالنضالمنصورةإلىجديدمنوعدناخففة،وحدات

الرلمحموعلىالوطق.ايحريرممركةمراحلمنالأولىالمرحلةثتهي5791عامنهايةوهع

أخطءمنالرغموعلىالتحرير،وجشالتحرير،جهةصفوفليوتعتالتىا!ئرمن
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عقمهالذيالقدمف!نالعدو،قوىقدرووسوءاطاصة،تواها!قديرليوالمبالفةالقدير،

لفهل.لسايحر-سحركة

كلها.الجزائريةالأرضعلىالأهنرالعدمكاملا.يمور!تحققفقدالأرضاقزجاعأما

دعنةإلىيوم،كلاكساعاَ!زدادكانالذيللقمعهقاومهالىايحر-سجبهةوعملتولقد

داخلوكأنهيالموضوع،الاَنفذمفهأإنسانكلوأصبحالسطس!ة.اهدالهاصلالجماهر

الأمةكاضومالقالمعركةليلاعلعغرأوكأهدلهو!اَ!ثىوهوالمراع،لط

القالحركةل!نوهكذام!ن.كلليتائمةالحربالاسحماري.وأمجتالظامضذ

منرلسببلالركم،علىالانعطسلقبلثعدلمركأفاكدونولمبر4يومالطلقت

يزاللاكانعددًتذمهاالقالجسهمةوالتفحطتالتحرير،جبهةلاأصتالقاطسائر

مؤتمرمن!المراع،يدشدةزيادةنتجةهيكلكاباضلن.منيوم،كليرايد

.المومام

الحارج،ليايحر-كلحركة!ادةاسكرارهي،الأمةهذهثلليأخرىتجةناكولكن

منالمراع،ليشأنأأعالملايدريج،الدللومايي،العملنأصح.الداخلعنابسةوالعزلة

السويس،تةغزومع91كرعاميدأالذيالجزائريةالم!ثكلةلدويلأمااللاد.داخلالممركة

لجهةيابشةسثكل،ف!لهالجحدة،للاممع!ثرةالحادية6الدورخَلال5791عاموفي

الاسقلال.اسحادةاجلمننضالهليهاماَايحر-س،رهانأ

الاستقلالاصراز2-

وايلقس،اطسائر،هندالرغم،الأرضعلىوصدهاايحريرجهةلرضتأنو!د

الشاسيبالمشفبثمالمسلَح،بالصراع،الاسقلالإحرازالىجهودهالُوخهأخذت،واتت

حقت،العاصمةليالأمنانعداممنهرباَاطارج،إلىاللادلركتوكدماالددلوماسي.والعمل

دفسهاديزوً،المنفىليرحة.و(قامتالأمحروالرياط!ون!حمواتتحتوايضذالَسهقلجة

معركايقيادةمكلفةمؤقهحكومةمحلهاوتحلأخرواَ،التمَحىضخم،وإداريسهاسيبجهاز

وسهدع؟المعركةعلىدفسهسهفرضجمديداَاتجاهاَ!نوهكذاالوط!.الخر-كل

الفاوض،علىاطممإرغامالأولمهم!نالذينnالثورة"لمدير!"ابلالمشاغيون
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اطارجة،الجهة"لانفىلكوبحكم.وحطينكمفاوضنعلىأنفسهموفرض

حاعة.لصورةالحرباشرأ!يجةولوجه،العمللي6المماثرسشقم

الحارجعةالجبهة-21-

الموهاممؤتمرنذبهتامتالذيالعملتؤمتلونس!إلىايش!قلجةدتعاوعدما

العاديةللدورةالعدْةلُعِذلأخذتونطمها.الحركةنينتعزروالغروريمنأدهواكبرت

ليولقزرصأ.7أوت8!لأ02يينالقاهر!لطسعصلىالذىالجزانرية6للثورالوطقللمجلس

وكسريعيأمينوالعملوالسهاص،العسكريابلينليالنضليثدةزياد!الاجماعهذا

هذاتحضقأنالمجمعينامحريةورأتالديبوماسي.العملونمهة،الولاياتإلىالسلاحوصول

اجملىلوسغاطارج.ليتلعأالإثامةوقزرت،للثورةالق!اديا!ازإعاءإلىالهدهـتحاج

ويكف.14ايشقلجةأعفاءعددجُعلكطعفواَ،م!أعفائهعددوجُعلالوطق

الأولى،الشهقلجنةإلىيابسةويبرز،.الولاياتتمظحسنعلىالحرصعنهذهثركهب

محموددالضداءبايابعثملَةامهاطمسالولاباتلانوهكذاللعسكرببن!.وافحةغلبة

دوصولى!مهالحفظوعدأوعمران،وعماركرم،ودلقاسم،طالك!بنالأحضر،شريص
.4!

ودعااللخةهذهعناشمدالقد،رمضانلبانالمقربانالمعاونان،دحلبوسدخده،لنأما

لجةلي6ابارزوالشخمةالمومام،مؤتمررجلى،رمضانعانصه.أمااًخرىوظمائفإلى

اطمهدوعددباكينك!،الأمينمع"السهاسن"يمثلوكان.نفودهضعفيلاحظل!نهالئش!ق

عنمعربلىدهالوطقالمجلسوأماعاس(.الرحاتاكدالأالساسنوأكرمهرىث!،

الرمزيلعلفه

أحمد،)آيتماجمين:ثاد!هسةالشهقلجةلييدخلعدمااياركلن*"الرؤساءبمفهوم

وخعفر(!ه،دوضهالى!طاط،دلة،بن

اص!عد.لقداطارجعلىالداخللأولويةوالقاضالموماممؤتمرُترَرهالذىالمدأإنثم

نأغرمنالشءدضداويلهأعد،العسكرىعلىالساسيأولويةمدأإن(خرىجهةومن

6،الفادهذهداخلاطرج.اماليالورإ،ولادةا!مرار،مركزيصحالآنونذيوضوح.ثتى

يفرضالذىابلاليءلدليوخامةوالصكر!ن،الرؤياءيدليلقىالسلطةمفالهحف!ن

منكرو!دلالةروايسققيعملبخزلةدعدالمهانمدوزبعإنثم0415الاسفلالحق،نفسه

001



،والمراسلاتلالالمالاتولوصولى،الداخلعة،لال!ثزونطالالنكُلًفلقداباحعة:هذه

ا"!ة.دالثؤونثردفومحمود،العاموايمويندايسلحالمسلَحة،وأوعمرانلقوى4وكرع

اطارجمةوالئؤون،مهريالحمدلعمدصفتوالقالمحةالاجتماعةالثؤونل!ن،لاثمايل

امر،الصورةهذهعلىالأعمالكوزيعأنر!بولا.411عاسلفرحاتوالاعلامدداغين،للأمين

والأمينعهاسلرحاتتجردةل!نوهكذاهؤلاء.منراحدكلكظءةإلىنطردانحنإرا،نطقي

اوعمران،أوطمالالنانحينعلى8"ايمثلبمهماتللقمامجدأطحمة!ور!!نهماددا!ين

نهما.لذلكامحدادأألل

المؤكة،المقلةالحكومةيشكهلأولةمورة!عطيوايعذالتسقلجةمهامفزئةإنثم

لجةولكن.91!هأوت28تاريخه!*412الوطقالمجلسمندفراردأأنوئيالق

المملضبةياتجاهمئل،ع!ريحهدالموكة،للحكومةمهماقاعنتخلىاًنتجلسقومايسعق

صوهماأو،العسكريةللعملاتدفي)نشيىأفىلكدواحط.نخلفدبنالألفلوايسهق

commandementن!كلفs)لكدتاضاراCOMَلا! des operations)ثدالضادة

عمل1413.امحمدال!دإثرافنصق،ءhardimaouعاردبماوليالمقعمةالشرقهة

!ادةواطافعةزلأههـ64وجمدليالمضةالمريةوالظدةواثالثة،نمةوال!الأولىالولايات

يثكةأتمتولقدوالجوب.الجزائرومنطقةوهرانولاياتعلىل!ثرفلومدين414الضعد

بمراقهةوكسمح،الداخلولاياتيينوثمرأسريعأالصالاَيصقيوصولى،يدعلىالمالات،

وزياد!،الأسلحةلجمعخاص،جهذلُذلفقدوأضرأ4.دتيقلاامراتةالمعادبةالأبخحةالقوى

ثردادقضةاصبحالذيهوريىخطاجتازولكنايحرير.لجشاللوجستكيالرصد

ونمالكؤناطين،ذلكولي.كبرةكلسائرسمانولايات،الإلىالأسلحةطرسال،خطورة

الصورةلذهلهنقل،المكهرباططعلىكجماىيقوملبهياقوةِ،كهزْللحدود،هامجهثى

منهامقسمدركزعلىالعلا،العسكريةالقادةوورغمالحلإودية،اكطقإلىالمعركةجهة

وكث!رالمسقح،المراعمن6جدلدمرحلةستديثن"اطدود"معركةف!نوهكذافاك.تواها

نمؤها.ستايعالقرجة"-ا"الجهة6ولادإلى

أماالجزائر.""مصكةفاننذواضحأظماَدسجلالفدائةالعملماتل!ن،الداخللي(ما

وتجمهعاطدود،إعلاقالتحريرص!قخلفهاالقالمبةالالرولىلمنصفوهـالمظوت،لى
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عامه!مثنعلىالقدرةتملك!زالماالولاياتأنإدالقالهاب،41.توقالفعفلمالن،

نمرأ!سجلأنالرايعةالولايةعلىكانالطمنفسمناًفرللودبهؤير02يوم

Kobu.114179كوبوسيقودهاكانالتىالوحداتإل!هاانضمتكدماضخمأ

تمع،انوظول،الرولةابظتعلىهجماظا!دسةالولالةثضنالجوب،ناطقولى

سهمحمما،الأرضتحتالمحراءلرواتاسثمارحد،أقمىإلىلعرقلأنالأتلعلىاًو

المحرأءامحست91،كرعامابفطايهشفأنمنذانهوالح!ة.المعركةلطإفالاَرهاناَ

عزلهاعلىشحرصالقفرنسا،قهلمنخامةمعاملةَكلعاملُوأخذتخاعة،أههةالجزانرية

جهةلكن4.!ا5791جانفي01يومأن!ثىالذ!ميOCSلاددمحهاطريقعنالبلاد،بقةعن

نه،لبهلمماللاالذيابدألؤكد!ماولااللقة،ليا!ولةهذهإدانةعنكَوالىلاايحرير

موفوعليلرنسا،معلضدعقودأيةجدوىعدمعلىوثوكد،الأرضوحدةمدأأي

0ذيومودونىفرنسادينعُقدالذيالالماقإدانةعنكتأخرلاإفايلالصحراء941.

Skhira"14وو"السخيرةالتونسيالمرفأإلىEdjeleالعجلةنفطضخيتهحالذي91هرجران

لبفطالفرنسةالثركةدين،جانفيليالمصودالالفاقيعدب!وقفهاوافمح،بكلامودذكر

(j(CFPولي.421ال!ثرقةالصحراءنفطداقمارالمحلقجررسي،نوليأويلالشانداردين

كلالموقةالجزائرحكومة"حذرتالموقة،الحكومةداسمعباسلرحاتبهأدلىلمريح

معلعقلىهأنيفر!اتلىكفاقكلمناقيول،عنوالتضبلابحثالمعةتالشر!

الاخلالبمجردبالمحراء،الحرفعلىالقدر!الاَنتملكالقالفردطْالسلطات

اطاصةابطمةكصا)حهاد(نطقةليلوكلفوكلالاسزداد.بحربجمالهالذممطالاسحمار!

هرتهقمغغرالجزانريالشعبياللمايقكرمفمون،غريكونإنما(الصحراويةبالماطق

هـاا.22واسقلاله

لصلحلاارضوفيعبة،شروطليترى!نتالق"هذهالروللمعركةموازلِةولعورة

مقاومةفد691عامفذيدأالذيالنفالدتالعالسادسةالولايةكانتالشعبهة*للمقاومة

والمالىا"د!طالعونمنفىلكليلسفلىوكالت"،الجلفةمطقةليالجذورالراسخةNAاهـ

للونالجرالعلههيشرلىالذيالثبيالوطقالج!ش!نولماء4.الفرنسيللجهش

الداخلة،ييوعالهمُمزقأنهعنلضلأوراءها،أعلىثلدونمعركةيحوضنعلاهلامح!9
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نأمحتومأكانل!نهالوجدافي،ا!ملقمنومحرد،طموحلر!س4مزالدمويةللسلطةوخافع

يخقادونأناصق!لمنيعايةرُشالقء114"الممالأسطورةلانوهكذا.ويتمزقكتالر،

الوالع؟لك(يدالواقع،الام!طداملدى،طويلةمد!دقاوملنال!ثخ،للرش(عمىانقادأ

منبهرعددسهرب!س94ريهعولي.الفرنسيالجهث!معالوليقوايطوندايواطؤالملطخ

القغتاطينفىلكوفذايحرير.جشمفرفإلىأسلحتىمعلفمواامثىهذارجمال

يأيشكليلونسيعدولمجنودهجمريةتيمنهُجرأنهدلكالئمي.ابشرلكحاأ

للجشلابشةومزعجأرر6،الظئدعدميدوولهذاالوطق.التحريرلجشلابسةخطر

!معه.هز4يقررالذيالفرنسي

الشك،منهوجةأنإرخطبرإ:يأزمةتمركانتالوتت،لك3ليابابة،الولايةولكن

العضددوانرالارقاوالوثاية"الشكعدوىمحأةلامح!!427"الزرتاءاهاسمعلهاأطلق

الضدكاأمروتدالاَخرابعضيعغهاثرتسلسلةلمفاتعهابثأت،4!ههخغودار

الطلام،لييهلامتالذيالعملأنإفى.سظَنلرأايحرروجعشمفوداتلينلرتعم!رروث!،

ابظمةالتمشعطعملاتمنكرأو(سوأ،طولىPإلى(دعىيداالفرنة،المخايراتدوائر

ايطم.أحسن

جش!رشات!نتلهاكالحدود.طولعلىيقعإنما،الأولالعملطتمسرحأنعبرر

منعددبهبر،الفرنسيللجهثىيابشةلشكلو!نت،لكونماالأكرهيالخرير

الدولمعحدوديةمشكلاتإلار!علىايابعة"حقبحكمعملالجهشهذاأنإذالم!ثكلات.

نأاطوادثهذهعلىو!ن.تجنه-رريدماهذاو!ندوياَ،يعداَالياع!بمماابورة،

ن!ولونس!4لرن!افيايولرمنجواَوثرايالة،الشةوأوائل5791عامآخرتدر

ايونسةالقريةعلىالفرنسةالطائراتهجومدعدمفوحنزاعإلىويمل،الأيامهعيخخم

لسريعليلا،هامةانع!ساتالحادثفذاوسكونلمحفري.8يوم،يوسفسديساقة

الجمهوريةسقوطو!عجهل،الفرنسيالساصالنظم!أزعلييللقط،الجزائرم!ثكلةلدويل

هوجم،4ولرنساموثونسينالفاقرالأمري!نة42،الانكلزبواسطةتمأنهواطق.الراثعة

عديذلكوانفتح94،هرألريل45يومدسقلغاياروزارةجعلمماالوطنهة،الجبهةهنيفف

ليايحمسةالفرلسةالفاصرتجلمنكبراَاستعلالأاسئُ،431السلطةلراغمنطويل
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الفرنسيخي"اكَداسممايو13-لومتمرَدفقاتالجهش،منكاصرثارمح!الجزائر،

إلىالجزالرليالفرنسةالألالةلملأيغاَ،اخرىاومرةولا2الفرلسةالجزائر5و"،الاسلامي

الجزائر.ليالعامةالساحةواخلتوملاقاال!ثوارع،هاجمتعدما،ياريسعلىإرادقالرض

نأوخولىالجزائر،لرلسو!ملخوهـأناطولى:لووةالحضقةليهيمايس3!13لورةإن

و!دعوالجزالر،ثمنلُرَخص"أن"إلىلذلكولملالتحرير،لجهة!شسلمضمفةحكومةثأقي

كل!عدحثالفرنة+6"الجزائرمدأونمرةالدلاع،علىلاثرةقودةحكومةدأقيأنإلى

والذيلوافع،منلىماعلى!هالأساسيالظنونل!نوأملأالذاقي.الاسقلالنحليفكرة

ايحمينهلدىالاخجاجاتأثدالارتدلعدرالى،جانبمناخواهبمامشبرهأ،غدا

وعلدغمنالق4مرالدمجسهاسةإلىالعودةسوى-يثيءمنوها".الفرنسهةللجزائر

داهاَلأنفسهم!كتثفون،المطلبهذايبرَرواولكيكافهة،كفمانةلهم!دودفرنسا،-الجزاثر

ليما!ذلونوكدئذالاسلامة.دالطائفةالحلقهذاهودقوة،عنهالاعلانلهمعلومفاجا

منملا!ن6عشرقآخيكقعلىتحمسهمالطثفةهذهدعملكس!واالجهدمنوصمهم

أحنعلىهمالذينللم!لمينالطمالسلاملجانليالمشاركةعلىوحلهم4.الفرنسصننس

ايمثلكزدعلىالواسعة!رتهملي،دورهميقيح!رأنعلىالأوامر،هذهلقلاسحداد

اثكرةلالموا!ة"علويها"لدعمدوماَطمحتالق6،المسهطرالأقلعةفذهتدعحلموهذا

مرها.'علىةالمفلولوالحكومةةل!ر!

إلىحلولما.الساسيالمسرحإلىدوضلالجرالعودةلعمالسطقهذاود

ليلرىلاكوفا،علىالقالتحرروجهةلدىمشوهاَأصهحالفرنسعة،الجزائرداسمالسلطة

،ثيءيأيلثعرلامحمهةَلوطنةتجسهدأإلادرازافهل،خطابوماحبجوان18رجل

عاطفةوهذهدفاهم،محالإلىمعهالوموللأملنفسهاداخلتحعظوكانتدمرنسا،يحل

الق6لالصورث!هالتماسإله.!هوايوتعالأسلهاكامضةدقةويينالثكيينتحيلطميعسه

69178لورولرنداالمطلصن،فرنسااللبران،ولرنساالاسحمارية،لرنالرنسا،عننملكي

والموسوصنن.

دومالقيالذيلاططاليالرصي.المشوىعلىالسائدالنهايظلانالقةوعدمالحنرولكن

هذالطاعرفالذىو-،دوغولالجنرالتلمنالجزالر،ليالطمةالساحةدحمهجوان4
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اتخاياتعنويعلن،عامةمماطةالىيدعوهمالذينايحريرجشرجماليشجاعة"لأخر

ألقيالذيياططب،يومينيعلىويحزَز،يزدادالذىالحذر،هذامنضفلا-واحلىة6بلىثر

الفرنسةاالجزائر"يحطي!ثعار:قصداويةيصرعاتلتهيم!كانم،لى

،دوغولالجرالوفعخلالمنأكبر،يوفوحلفسهعنيئبركانالاياسأنواطققة

!أبىأنهمنالرغملعلى:المعنىميسةلجعلهاالجهدأقمىي!ذلوالذيتخذها،القوالمواتف

عرضرامأالطم،الحطهذاعنيدالعأنه!همرناباس!دعلانهالالدماج،كلمةاصتخدام

لمحخدثالجزائر،ليالفرنسيالوجودعلىالأبقاءليركتلركدويعودالمايا"."ثبزاثراطدط

للظئدهوينثهاالقللمورةولمحاَيبقىإنهوالحلاصة،...اطربليوتشدَد،السلامعن

ثالهممه!كذبلاالسهف""حدمؤلفإنالأسرار.منلالةطا!الأصرهذاأمميالسطص،

أىره.لمفعنالايكشففلاثكعداله،حولتحوملكي،للشكوكممالاَدومأو!دع

البراعمافيعةتحملا!ه،والحرجالالواءيثديدةطريقاَسَعالجزائريةساتف!نوهكذا

مه.2اينهةالرزىصاحبتجتعممااممرالوتانع،ح!يملكالذى

خاص،بشكلودطهر،!مز،لادققةمراقعةالصراتهذهدرالبايويرجهةأنوصرى

الممربتافلىلىعنالنابةالأساسةمطاليليثخذها،القالمواتفليرائعةامقرارية

الهدلى:هذاويفمن.الوطقالاسقلالهوالذى،بوضوح

الوطةالأرضي!ملالاضاظ-

الجزانرىال!ئعبووعدة-

6در!هالجزللثعبالوحد!لمفلايحريروالاعزاهـبخ!هة-

الجزاثر،والدهباسقلالصريحاعراففىلكيشقلمإفىاالمعركةايفالىفض

عحه.يحدلدبمفاوفات

الاسحمارية.الإدارةلا!ومالقالاتخابا!كللهادانة

ايحريرجهةأطلقتستمبرته28ليموعدلهفُربالذيالاصخإءعنأعلنوعدما

افافىلكايمويث!مه.تئجحولوهمأىللى-علايكنلمأنهمنالركمعلىالاتناع،شعار

إلىالمعركةدنقلعلطدرذأنردقزرالجزاثرى.الشعبفدجددداَعدواناَالاصحاءهذالغبر

الس!نتخهبعلىاطرص!ملمعايحرير،جبهةكوماندوسفوموهكذا.الفرنسةالأرض
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ايرابأىءكانةليالمواصلاتوطرقالمحروتاتمشودعاتبمهابةلمهالمظطر5كلالمدنصنن

ماثرةدفاعفتهذه،ايخريبأعمالعلىوكرذأوتك!.25يوممنددءاَ،الفرنسيْ

الثعبييهشفوعدئذ7!هلرنساليالجزالًر-لنالم!جرينعلىابول!سيالقمعأعمال

ليلسقرأفاولهرىنساَ.6يمدأفايطنكانالق"الجزائر+وجوهمنوجهأباشرة،الفرنسي

الم!ايثر.عالمهعلىوكعدو،أرفه

الجزائرية.للجمهوريةالموقةالحكومةإقامةعنصتبر،91يومرممهاَأعلنالسعاقهذالي

ايحدة،الأمملدورةا!مر!بالالقاءمندشبتمأنهإريدلايه.مقموداَالموعداختاروكان

وأعلنطوعلةممهمدةفذمقزرةكانتالقالموتتةالحكومةإقامةأنغ!روالاسحاء.نظعمومن

جهةأنيعقلهذا9!.علطمايثررذثمالةتغبر!نتالاسفتاء،منواحدأشوعقيلكها

اكحة،هذهومن4تانوناَمرإلههاالجزائر!فمأنليلفرنساملاحةكلنفيأنلرلدايحرير

الجديدالعثمننوعهيممددأ،اًنثتالقالحكومةأن!رىكانتالخريرجههةف!ن

الموتةالحكومةياسمع!اسلرحاتثمريحوكان43.قهلامن6موجودكانتجزائريةلحكومة

إنثاءعنأعلن91/9/5891يومإن8:يقولإذالمداية،منفىلكإلىيث!رر،5891سمبر26

أجلمنكاوبيثعبياسميتمالذىالاعلانوهذاالجزانرية.للجمهوريةمؤتةحكوت

الفرنسيالفزوظروفيثاءتالقالجزائريةالدولةيسحدصنوات،أردعمنذاسقلاله

لألريضاالساسعةالحريطةمنوإزالتهاوح!ث!ة،لمورةعلهاقغيأن0183عام

أعراضمنعرفاَلمحمح!ودلاالاسحماريابطملانذلكوعلىحق".بعر432الشمالة

وك!عدهداْياه،جسمعلىدالعفلرضطُعمهويلفقطيالزوال،ع!محكوماَالاريخ،

للدولةاياريمييةالاسمراربةعلىطرأتالقالف!6يحذفالموكةالحكومةإنثاءإن.لعنف

سزىالقالجماهيرحاصة!كغفإلى4أحمدكرآيتلملاحالاتثعأأيفأ،يهدفالجزائرلة.وهو

وهوالوطق+ايراثامحاد!علىالدالة"المشخةالعلامةكلكالجزائر،دولةبعثلي

المراعجلمنإيهال!دفبكاالوطق،ايحر!معركةناميأطوارمنهامطورإلىيشيرأخوأ

لطحقسماولاحقوقة،تائجمنذلكعنيشأماكلمعمتحارتين،دولتينلينقائمأ

إنئاءدبررالئالأسابأحدل!ن،اخرىجهةومنالحرلي!رهـ.حقحولالدويةالافاقات

أفاحعثمندومأالفرنسعةالحكومةمالتنكركانتالقاطجةللكإزالةهرالموكة،الحكومة
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نأيالسلاح،ثرع!هاامحستأنيعدايحريرجمهةوقدَرت3؟4.تح!ططيثرعأثملأتجدلا

علىرعة،بمورةمعهاالفاوضعلىالحمموإرغامللمحادلات،الطريقلفغحانالوثت

.عر4بزائر1الاعراهـباسقلالأيعاص

ثفاوض،واداةوديبوماسي،سعاسئضمطويعلةالمولتة،الحكومةصلعلىالحرصوهذا

االمدع،الزعمشخمةأنفىلك6الرئهسبمبعاسلرحاتل!نكيفشرالذْ!يهو

الرأيبَطمينيسمحمماذلككلكصرفه"،"حسنوواكلىاله،الفرنسةالأرساطليوشهرى،

جزءحرصالقنهأشايينالسكينيحملالذكليالرجلمورةوبديد،والدولةالفرنسيالطم

التحرير.جههةلظدأومفأدقلىيمهاعلىالفرنسةالمحالةمن

الحكومةلي437،أوعمرانالعضدباستثاءوالَفذ،ايسهقلجةأعفاءكلدخلوالمد

لقد"الففة*المراكزاًما40!هأنفسهمالأشخاص!ددوماَالاشراتجةالمراكزوظلت.الموقتة

ليمهريالحمدوع!دالحارجهة.ال!ثؤونعدىيظلدداغينالأمينايالط:ال!ثكلعدىوُزعت

الشؤونليفرنسهسمههاًحمدكانالجدد،الأيثخاصينومن4.إلريقايرضالشؤون

الاتجماجمة،ال!ثؤوند61خد!بنيوسفولن،الاعلامديزلدومحمدوا"ية،الاتمادية

للدولة،أمناءللالةيهيقومف!ن"بالداخل"الا!مالأما.القالةالشؤونليالمديتوقىوأحد

وعمرقشطهة(.لالشطخانلأمينi:ولاتهليفهمكلبقاءعلى،الموتةالحكومةليدُقوا

!االمراكرل!نواضرأ(.وهران)بطقةاشابولىوممطفىالجزاثر(،)بطقةصد-شأو

Iة"للقادابانة،وايضذالتشقلجةليالأمركانكمانُحت، وكالتلسخاء.Iياريحون+

دولة.وزراءسُقواالذينالسجنلير!اتهلين02كهلبروزلدايةالوزراءلرلهسنا.لاَ!لةلنتسمهة

!فمالموقتةالحكومةكانتلماو

تللةكهةكهدو!نتل!فاث!قايةساسةآلاقمنجاءوانخلفة،اتجاهاتمنرجالاَ

عتةعلىو!نإلاعبة6بمور!عرفلمالقاكقفاتبعضليوسطهرالخانمى،

الاسقلال.

تمَوتد.موحدةجهةبدوالموقةالحكومةل!نالمثزك،العلىووتجاه،الحينفىلكلطأما

الممرولى،اثحي!ههعلهايقوئملظقتالحرصيإدارةأمارجالها:يينالوطميالعمللقسمبعض

بينمقاممةوالاضاديةالقايخة-الاجتماعةالوظئفوكانت.يثريفمحمودإيهأفهفالذي
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اريعةأيدىبينوضعاطارجيايمقأنثمفىكه.القديمةالسطسهةالاقيهاتمنكلثملي

إنثائها،نذ،الموتةالحكومةأنوالح!الوظهفة.لهذهالمعطاةالأ!ةإلىيض!رومما(شخاصككه،

كستأندعد)فىجديدأ.د!أاطارجيالعمل!تلقىأنليالتحريرجبهةرنجةعنلعتر!نت

لك!بأنلهالالدَ!نايحرير،أجلمنابفالحولالوطة،الوحدةوضقت"الداخل

علىلارغامها،الدولةالأوساطليلردسا،وعزل،الدولمنعدداكبردعمو!ضمن"اطاوج*

واطارج.للداخلالمزدوجالفنطتثرالامعقلال،إلىالجزائرومولثروطحولالظوض

6،لارالالماحعلائمصهكالتجديدطورليالتحريرجبهةحركةدخلت،الحيندلكولي

اطط3لر0!ة،مر!ابفال،لطوايمنذدمرة،الهدلةعلالموكذلك(خرى.كارةوالحلب

لها.فايةلابمقدماتلهامُفدالقالمفاوضات!و،الطويلةالمسرةلهذهالمحرج

لمقدولتا-2-2

يالظوض.ثعلقعروفأيشملهذا!نلمريح،أولالموتهالحكومةعنمدرأنومد

الحكومةثمليللظءناحها،من6،مسحد،الجزائريةللجمهوريةالموقةالحكومةانمها

الفرنسنه!السجاءلعضلمحرروهوالعراطف،لهدئةبعملتاهتالفاية،ولهذهكه.7الفرنسة

ثرطعنو!عدلرلكمنألعدإلىتمفيإفالللرنسا،ليهجماقامؤتاو!فتاًفاكمما،

.047ساالظوضعلىالفرنسهةالحكومة!والقأنشريطةكه،9المسبَنالادكلال

"كسلامعْاهماا23/0رومالصحضنن،مؤتمرليدوغولالجرالثذمدلك،علىورداَ

الأ!ض.العلمويرلعوا،السلاحيغعوااًن،الداخلليالمقاومةرجالإلىاوطلب1471ال!ن

لكنللحوار.ااريس،إلىعنهاممثلين!رسلأنايحروو،لجبهةاطارجةالضادةإلىطلبكما

جمثىجنودمنويطلب"خارج"و"داخل"إلىايحريرجهةيقسمالذىالاقراحهذا

نخةلىلرىالق2!الموكةالحكومةثلمنيعفرُفضتد!اَ،اسشلاماَالتحرير

خطور!زيدأندعد،والمماوفات،والانتخالاتاكو،إطلاقإيقافالثحي:الثطرمن6جديد

اطصامامايذللي("47311CanossAبهوسالىا6ٍالعودمنبهوعالمهينلالأسلوب

عتنالقايشر!ةالاتخاياتناسةليوخاصة،التهدئةلوالرستنايثدَدلكن

ال!ثر!ةاطدودطولعلىهجماىصور!ايحريرجشيثذدوهكذا.03/11!موعدها
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الفرنيامشروحدات6اكثةالولالةوحداتلينكفةمعاركتامتالمدإدوالمر!ه،47.

لولمبر.شهروخلالجمويرأواخرلوو،الجرالقادهاالقلرومو+*يعملعةسُميماإطارد

الانتخاياتموعدايراليلدىالقائلفطقةليالهجماتليدزايدسئخلأنهفىلكمنوبهر

وكانتالتحر-كل.جهة!عارضانيمكنلاثة"قوةإنثاءالحضقيهدفها!نالقالتثريعة

لطاب475سالانالجرالإلىالحكومةر!سبلمن/ه!9/0194يوموخهتالقالرسالة

دونومن477لأحداسعاددونالاتاهات،كلعنلالحرلصمح4766حراتخالاتإجراء

الذيالمقدلينالوطننهؤلاءولكنالإولر.هذاليالجهش،-أوالادارةتلمنلدخلأي

رىكانوا،العملعلىهذهحهموطا"،المركزيةالسلطةتجلمنعلههمالاَماللعلقطال

6،حردمورةايحرير،حركةأطلمهالذيللشعارإنقادرالأفمإما478.الاتخالاتعنالطئهين

الفرن!ة.الجزاثرعلىاطريمينتجلمن947القوائممناشُعدوافم(وإمااطوهـ،دتأدرأو

نجةوجاءته/ه،65تجاوؤلمالاتخالاتليالمشاركةلىناصش!ههلدخلمنالرغموعلى

ابجةهذهوكانت8الفرنةيوالجزثر،الدمجلأنمارماحقة(محرولَلحطياههالاتخالات

مملساتخاباتكالتوكذلكألريل،ثهرلطاللدية،الالتخالاتتلجيعد!مابهدقاالق

الاتخا!ة،االطريقةلابةجهةإنثاءمحاولةإخفاقكزستالق9591.(مايوثهرليالثوخ،

حكميتولىلرنسةجزلأنرحدَاياتضين:الحذينهذلِنقيوزعاولةإضاقكرَستكص

الحرأماالاسحمارية.اهمفةمنقحزرأجزاثريةجزاثروحَذمحظوطة،أتلعةواضاديأ،س!اسعاَ

مع!فاهمأحسنليولمشاكبرحقوقالجزالًرليالمسلمةل!رية!هككونالذىايوسط

لي!دوالرعالمة،الحشةفرنساومايةطلدوفوحاَ،أتللئكلالمهطرةالأورية،الأقلة

تماماَ.اًوانهلاتمشح!لاَأمرأالمهد،فىلكساق

الاثحاديةالاصلاحاتطريقعنالجزائريةالمثكلةحلأوانلاتقد!نوكذلك

مرورأسوسعتلث!هاا،"مثروعفذ!فىلكإلىالرامةالمشاريعنقمالكنولم.والاتجماععة

المقمالوزيردداهاالقالاصلاحاتإلى4هه،كرحدإلىمنهاهواسوحىالقلالظرير

ولقدالجزائرك!.ؤتحققثالقايمةمثاريعنخلفننسىأندونمنرودرلاكوست؟ههـ،

ايرهعبلينقلأو،الاتحادية"الأدوية"والقسالعملييندومأنةالفرالماسةمزجت

سطه،وزنكلإلهاسضفيلالظعد!،هذهعندوغولالجرال!ثذولنواير!ب.
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يمةالكبرىاططوطيرسمقشطنة،ليهه3/01/58971يومخطلهليوسنراهويثخمهته،

اثروعهذاويلاحظثشطهوههاا"دثررعياصمكتينوات،طسمدقااقحادية!

خلال،جديدةعمللرمة!.ههإنشاءطريقعنالاملامهة،الطائفةحعاةثروطتحسين

ونفي.ايرو!ولهةلرنساليكمثلتهاوصلها،الأجوروكساوي<)9591-6391(شواتطى

علىهوألف2!وولوزيعالمكرسي،العمرليهمالذينالمسلمينالأطظلبكالمدارس

كروةالموعودأوالافيزاتالأرقامأنريبولاجديد.مسكن2!ههههوبخاءالفقراءالفلاحين

وهوالجزالرى:الاتمادلي(ساسيأنهالاعقادعلىاطبراءكل!فق،قطاعليإلاالطموح

إذاأددأ،!لمحةك!روأسرإ،ألف15علىشُوزعالقه!ر2اهـ!وأنوالح!ة.الزراعة

الصش.لهايؤمنلمنبحاجةودظل،الأرضمندعشأسرة!وجودالاتجار!ينأخذنا

(المجموعمنه/ه18)7.للزراعةخُفصمالينقارلاإذالروزاَ،أشدلبدوابقصهذاإنبل

إطارليإلههاثر"الزراعي"الاملاحأنوالواقعه/ه(.)9.31للضعةخفمىماوبين

انمنالحنركلويحذرالاسحمارى،الواقعالأمرثتأنعلىيزيدلاقشط!نة،مشروع

نإبل6.الك!ر6المسحمرالزراعةالطقةهماعيؤرىأنودايالي،الظرية،الملكةدنىيَف!ن

مناطصويةالقللةالأراضيثراءإعادةإلىتحاجاططةليالمدحوظةه!رالف02ا!جمع

الاسحمار.علعهااشولىالقوالواسعةالقنةالملكطتملكلذلكمولرينت،الشر!

اللمبرالهةإولرولييخطوىلالهتشطة*+ثروعليالمل!وظعيالمتالطورأما

لاومحلقهَ،الفرنسةللماعةمكفلةماعةالجزاثر،لييضمأنإلىيهدفوهوالانمادية.

يمرٌ!دولوفرء،يولالحعدوهوالم!ثروع،!طقعنالمسؤولينأحدأنبل.الحلقكل

كط4ايرولولة!واللامركزيةمنكنوعالجزائردمنحأعبر"إفي:يقولإدلوفوحبذلك

الوحدها(أوكاوسعةصور!علىكدرسالايجبBoneبونفيالمعدن!ةالغاعاتإن8:يقول

11الفرنسهةالماعةإطارليولكن

+م!ثروعمنجمعلانالأمرانوهذاناكماددة.ولبرالهةاسحماركلي""حلفامامإذننحن

عنلفرنسا،الجزانر!همةعلاتات!قرَريلالجزائر.علىالمرُكزابمؤلقحلاعملة+،قشطة

الاصحماربممالحمما!الرلطجمزائرية"يورجوازيةالأمح"علىأو"نحة"لكوينطريق

نأكلكنلاابنةدثاريعإنمة،المعلنةواثمامدابعة،ككنمهمالانهوهكذا،.الفرنسي
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أبعدلىاٍتمضيأنيسعهاولا1الرطقايحريرحركةبمحاربةالقاضيالطمابطورعنلفمل

عنالجزائر،فيالفرنسيالوجودعلىالاقاءقهح94"ا،جد!دةااسحمارية"سامةحدودمن

هذهدلاحظأننسىلاايحرلِرجهةلكنوالاجتماعمة.الاقماديةالاملاحاتطر-!

كتحققأنيمكنلالبلاد،الحضقهةالتمةلأنتشطة"،مذكرةَ"مثروعلدلنوأن،الجوانب

مهماصلاح،اٍمنلمارُعت:الحدودف!نوهكذا294.المسقلةالجزائريةالدولةلفومكدماإلا

وليضدَه.!ومالذكلطابفاليوتفأنولاالاسحمار!،ابظميُملح(نيمكنعالماَ،ككن

لقةلكسبالفرورممي،الأمنكوطهدإعادةيمميقشطفة+*م!ثروعتحققررنالواتع،

الآلارلكلتجاوزهايودىأنيمكنالقالقمعشدةزيادةإلىيحاجوهذا".الأموالموظفي

!يمدهانماحلاإحكامأإغلاقهاأحكمقد6الدائرف!نهذه.الاملاحاتسهاسةمنالمطر!

رجلالعسكريةوالوظائفالملىنةالوعلائفبينيجمع!نالذىسالاندالجرالواسئلىل

ليعاماَندوداَسمَيالذمميدولونرءيولالسدوهوالاقمادية،دالمضايانحضمدفي،

وكُلَفالجزائر.ليالم!لَحةالقوىقعادةسُلغالذ!ثالالجرالهو،عسكريورجلالجزائر،

المفلانفهما.يمكنمايأئسى"ايمرد"لفرباكفيوكُلّفَ"،نشطة"مئروعيننضذأحدها

وجههووالمخعفابروات،وموزعاباء394وجههونهماالفاحك،الوجهينرىالإلهلهذا

العما!فارقلا،الفزاعة!ثهالذىالاسطورمميالأبفىلكأوالمالانويل،قل:أوالجار،ابقم

الإملاحاتصبجاحفقط-هدفيكنلمالعسكرياجمدزيادةأندلكإلىأضفيده.

الذ!ده:اطاصعملهإلىالجعث!إعادةإلىأ!ضأيهدفبل،الملحوظةوالاتجماعةالاقحادية

اصاةليالجعشيدخلحدوفحهيالحقيقةلياالمفةوكانت.العسكر!العملهو

عسكرممينمربتحقينالأملفرصة،عطلًه،داخلهليالفةواسحادأالسهاسع!-494

الولاياتسخفعشالالجرالفادهالذىالمدىالواسعالسكريالهجومف!نوفعلاَ

المسقحةالقوى!ائدتجلمنالمط!قةالاشرالمجةوكانت9591.عاممنيدءأر!ب،لاقحان

علها:!نأنه؟لكنحهف.فجذاتسيهونمحاور،ثحةعلىئركزةالجزانرلي

اططبحزيز،الخارجلي6الموجوداللوجسكة،اطلضةتواعدهاعنالولاياتعزل-

يثال،خطهوجديد،حاجزأقهموقدوالفربية.الثرقعةالحدردطولعلىأقىالذ!المكهرلي

موريس.خطجانبإلى
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دقامهاوذلكالثعب،هوالذيالطحعي،عنْملهاايحر-سجشوحداتدعزلأن-

يعملةايحرير،صشاطارجميالجقعملعةوتمامواصع،مضاسعلىا!موى*4،تجمهعيساصة

داخلي.خنق

علىالقاثمةالهوصة+"الحركةداْسلوب،العسكري"التربهع"أسلوبعنوالاسحاضة-

وحداتعنلبحث،المعركة؟رضمعدلاؤمأا!راطضفة،الصم!كرلمةالوحداتإطلاق

الان!لى،علىاثطومةرجالإركام"فلاَمحذد،عرلأمدالمواثعواخلالالخر-!جهث!

ن!!ة.كلمعركةليوالدخول

سررعم!4اباقىكلليونق،نهجيلشكلطُقتالقالجدالد!الاشرا!جهةوهذه

ايحرير!جهةصفولىليكرهخسلالرولشب،mecht88واثقي*4المرىلياطراب

نأغرمنجنودها،اعدادمنوالقللتواها،6لفرعلىثرغمهالراجع.بحركةسقومالق

سريعة.وازعاجاتوسطو،،تحيريببأعمالوصدما،إط!رعنذلك،دسيب،نقطع

عسكرىمحف،نشاطاطاوجليعهعُؤضتد،الداخلإلىايحر-كلجضدراجعولكن

اطدودعلىواسعكجوميفومايحريرجعشلانالعسكرى،المشوىعلىأماددلوماس.

9591'(الفريلبراروئهرمنولد،اَالمكهرلة:السدوديدمرانطلقعدماوالفرلعة،ال!ثرتة

المركرعلىلهاتفيالقالثر!ة،اطدودعلى،نفسهالعاممنجويلةثهرخلالسماولا

فدالثرقةالحدودمناَخرهجومانطلق8،م!وعامدولمبروليزانا.عينالهامالدمكرى

.المكهربالسد

علاقماميُركزبهرنث!اطلامتالموكةالحكومةلانالديلوماسي،المسوىعلىو(ما

مالهاالاكرالاتممهـييحتمنموجة؟ولوبعد.تحالظىدائرةلوسهعلهاويتهح،العامالراي

أتءيخلفالىالهظتإرمالومنالا!مالات،منلفاعفنراها!رالدولىالاعزافي!ثهه

نذ،و!ام.الدويةوالاخماعات،والمؤتمراتابدوات،ليرلة.االجزائرصوتولسمعالطلم.

إلىرمحةدزيارةودحلب،ثريف،محمودخدإ،دبن،السادةمنيألفوفدهكلاديسمبرشهر

نسينجاحاشكملالعالملوماسيgالدالاتمارهذاإنثماهو.والعأاسقالاًللقي،الصين

مه2الاستلالليالجزالرىالشبدالاكراهـبحق.اكراحقُذمحعثايحدإ،الأممليسُحل

.سردةعلىلفوزواحدموتإلاينقمهولمالمنعتين"الجيهتينلينمفاوفاتبدءايوصةو
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،ليكرو!ينشاطايحريرممرجهةثملَوساهم6،المزنفىودوأخررأالمطلوللا!.اثلين

فيعلىامجمعينوحملوا8لينبهراليعُقدالألريقة،للشصليمؤتمر(ول

مفاوفاتيصدالإسراعإلىلرلساويدعوالاسقلال+،ليالجزالرىالثعب"حقيؤكدترار

ق!لقةالجزالرىال!ثعبإوادةعنالحضضة،6المعئرالجزالرية،للجمهوريةالموتةالحكومةمع

بالاسمالمذكورهالمسقلةإلر!ادوللان،أخرىجهةومنابارك!.إطلاقتواالاصقلال

هذاأنوضاَ.الموقتةيالاعتراهـبا!كومةبحزمطولتوالعودعا(ولبميا،وغا،عانا،)أي

دورأللعبويدأتالأنركي،السهاسيالمسرحإلىيارؤأ،دضلأابحرير!جبهةأدعلالموتمر،

لي-نريدمحمد-!أصهكمانالذىالوفدراعبرالألريقة،والمؤنمراتالملخاتليبضللس

لودود!نالذىالمشوىددسوعلى،العضوية!ملالأدريقاب!،كعضوللدولاكفيالمؤتمر

ايماعدالأدرعلىبرهانالطة،اطاصةالمعاملةهذهأنلوكماالمسقلة،الأفريقةالدول

الألربفي.صرالمسرحليايفذبةUAولماابحرلرلجهه

والزياراتالرحلاتتائمةان)دافأهافى،أخرم!ندوجمودهابُرزالموقهالحكومةإنثم

خلالمندلكعلىالحكموبمكنحاص.كثكلمقلة9594لفريمن!د،ألصح،الرعة،

برثاسةالموكةالحكومةمنهاموللىفالك!نالبراء!(،لمحفرْى7،إلى12لمناكية:الو!الع

المرنةالحكومةرئسيقوم)أيريل(أفريلولي"ا؟الاإلىرم!زلزيارأ!ومعاس،فرحات

)المراق،"3الأوسطالشر!للادرعاَروورأنريلآخرولي".والاكسظنابدلييحولة

إدى6ومن.الأردنإلىثمالسودانإلىنقلد،14مايس92إلى27ومن(.ولانوالكوكت،

الموكة،ا!كومةموتفالمختلفةالرحلاتهذهومحزز313.يوعساليلراه)يونهو(،جوان

ابضالل!نوهكذاويوعسلالمحا.المينمنهامةماديةمساعدةفاولقتم،الدولةالوبهةهن

دسخلأنوجودها،علىكاملةسنةإنقضاء!دالموقة،للحكومةيغحاطارجةالجهةعلى

الظؤل.دعضمع6،ايحدللأمم6الجديد6الدورتحضروأنهلوظأ،لفذمأ

16/9/يومدمرعهلييعرفلكي،دوغولالجرالكارهاالقالمامةهيوهذه

إمامصائر:للالةللجزائريتمورألهويوضحمميرهم،لقرلرالجزائرينبحق،9*3161

وايخط،الفوفىمنمأسويةيسماتيمفهالذىللاسقلالأخرىلسمهةوهي+الالفمال+

معأخررأ"اثركة"واماأوانها،لاتأدهيرىوالق،الدمجيعامة!عقالق+الفرنسة"طما
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الفرنسهةالساسةلانوهكذافا.دففهلهعنويكشفولوائدهاامزاياهإلىيشروهولردسا.

لالمصرهم،الجزائر!ناختمارحر!ةبلىأ!قلإذلهيحاعأ.منعطفاَكبدأالجزائريةالم!ثكلةتجاه

المويةالحكومةداخلطويلنقاثىموفوعايمريحهذاوسكون.517ئرالجزااسقلال!شعد

للشعبدهالمترفالمصكل!قريربمدأعلماَتحطإذوهي28/9518يومإلاتتجبلنالق

المدأهذالطجقإحاطةالفروريمنأنثقئر،الفرنسةالدولةرنسقيمنالجزالركلي،

يوجودتمألايجبيمقراطاَ،وحراَالاسحاءيكونللكيكها:!نقلاالقلالفمالات

،الدركرجالمنالعددلييوازهموممابخدىملوننمفمنامحرمنقيلفتحلجش

الجزائرممي،الشعببممرويحلقالاسخاء!ن"لانهذلك931.ااوفوقوالملشطتوالثرطة،

الأرضكاملممودهةمدأداممال!لهوأخيرأ.الفرنسيالشعبتجلمنيُقزرانيمكنلاف!نه

عنالاعلانإلىالموقتةالحكومةوتحيلصيه.ئسمحأنيمكنكقسهممن!ماكهده،أعمدالوطفة

والعسكريةالساسعةالمثروطلحثالفرنسهةالحكومةهعمفاوضاتليللدضلاسحدادها

المصر!113"قريريطجقاللازمةوالضماناتوالثروطاكر،طلاقاٍلوتف

اطارجمةابظمةثمليإلىالصصي،مؤتمرهلطدوغولالجنراللقذمO1/11/9591cيومرد

نأولو32.اباراإطلاقوقفئروطلطللمناتثةلرنسا،إلىيأثواأنمهمطالاَللمرد،

لملظوفلتبعلىطدء6الأضرهذهلحملتالموخة،الحكومةجانبمنإجمايعأ،كانالجوالي

نحس!أقفيا-مررخو،322الضيفالموقعلطلفسهاثفعلافاولالال!،لفسه،الحممأرض

رجالمنللمفاوفين1ابسعةالأسلوبهذاثلعلعهايمثتملالقالأفةالمخاطرحساب

الجوابولكن"كقمردين".الفرنسهة،الحكومةنظرلييقبرون-نرالونماالذينالتحر-!جبهة

عنالأولكالمسؤوللقبرأنيمكنالقالموتةالحكومةإلىساسهأ،!سيءاًنيمكنالسلي

الصمولات،هذهعلىالملبأجلمنالموتةالحكومةوتامتالع!كرية.الأعمالكصول

مهمةاطمسةور؟كأولجزروةلسجناء"ددعأفالههحدمر02/11/9591ٌ'يومبن!اذات

بداًلطجقوفماناتشروطمعهاتتشوالكيالفرن!هةالحكومةمعالمظوضات!د!هالقام

لييسكرليماالىء"،!ضالمشفز3،كزدوكولالجرالرذلييكن.!13اولمالمصر!قر!ر

الفرنسحنوجمريةاصش،منإَجزيحملأنعلطالمعبمنكان(نهذلكالمزأ.للكسعاق

موقفعنيوفرح!حدموقفوهوالجزائر!ة.المشكلةمنموقفهقولعلىالجزائر،-لط
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الجزائرلردسيامحريةافطرابيقثررالمصر!قريريهاسةل!نولعلاَ،3.صدالدمجا!ماثلين

2!عدإلىوفحَفهأ،وويثعهأغذَاهمااقىعنى،ا.خَفيسطسهَْكر6لىمخرىمر!ممجواْنذين

وكا591!فري6سواقيمنيشمدونالذ!الفرنسهةالجزالرالمارمنابشطونأوبكحد،

باري!.علىإرادقملرضعلىثادرونأفمسايطونالقالقاعة!لك5891'ماس13

إلىو!وذ!سلفأايطظمةالمعارفةيلور527دار!سإلىماسوالجرالاصدعاءأنككل

ولكن528.لهام!رحاَالجزاثركانتال!الحواجزإقامةأداموإلى./i/24يومالدامةالمالاهرات

يكونلنالمرةهذهلي

علىاخ!اَابالاماسحد،مأسويةوأحاناَمفطرية،أيامولعدجديد.مايو13منهالك

جهشيهدهاضطراببهبرعلىوكذلكافاربة،أوالموتوفةالنئيطةالفاعرمندهثةأكبر

ن!مابمقدارحدةسرداد952امشأزمةلكنايمرد.ورعةالاطاعة،واجبيينممزق

الفرنسةه"الجزانر!مفةلابشةايزاماَا!ررؤسلألهلقلأنجارمنيُسمعُ

علىبرفتولقدرالحذر.الهقظالملاحظموثفالتحر-سجمهةوتفت،الأحداثهذهويه

العامرعلىداريسالتمارمنايسرَعيثدلمدةتئجاستخلاصعنإم!اعاك!روة،أناة

ملأيدأغلتهليهوجثي،مندوغولالجرالموتفأنرلقدٌكالتولماالجزائر.ليابشطة

رئسكانإذامالُعرلىلكي،الأعمالعلىتحكمأنلفلتنافىميشأ،يزالما"للاندماج"

.وأضرأفىوسلهمةاا34نز!ة"دمورةالمصرضريرمدأدطحقعلىالعزمصححالفرنسةالدولة

خاصدشكلعاسلرحاتإلهمتجهالذينالجزائر،فرنسىَلهدئةلستطحماكل!فعللافا

عرلة،حراأولا،دينةحرداَلالهستالجزاثرحربيأنويُذكرهميومنداثهلي

با!دفيعدماواياَخهة،المقلةللجزائرجملةمورةويرسموطق،تحريرحربهيبل

بماعقاتحادإم!ناتالآنيعدلشهنوا*لاالعظت:كذهنداءهويهيللطاثمين.المثزك

!قر-كلطقالسلملايطقثئأ.جمدىلاهذاإنالأتوى.بحقالآنلعدلحلقواولاله.يعد

فيوالعالمأفر!ادلداندضةأنحينعلىدلاددا،!هئملحرلبحدأيفعأنيمكنالمصر

نأهيفاوالفايةت!هه2؟وأناليهووسلاناألفشا.علىاتمارأإلالعساتمارناإننفصها.

الثقاء،أدداَيعقلاالممرقريرمدأدطهقدأنالجزائر،ولرفس!،الفرنسيالعامالراينقغ

فدَيكتسبسلام.السلامإلىللعودةالوحدةالوسهلةولكنهالبحر،إلىلمالالماءأو
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كعمثاناليينللطائمينالممثزطيالجهدئعززسلامايعادلة،والكرا!ةوالمظوفالمستقات،

ك!.3المساوا!قدمعلى

القالموكة،اطكومةجهودإلطشرميالذيهو،السلاممنابوعهذاكسبل!نوضاَ

منيد!اَظراندر،فيابخزائر!ة،ْالوظقْللوزةللمجلسومرقمَةْظوي!ةدورةانصادلعدئخذلت

بالظيةمعأ،آندثر،4الجلساتهذهطُولويعلَل.18/1/0691يومحتى16/11/9591يوم

لىسارتالذىالجديدابعطفإلىابظرلعدلبفال،جديدةاسرالهجهةيحديدالمذولة

نأيهالمسموحمنكانوبنايحرير.جهة6قادداخلقامتال!ويالاختلافات،الأحداث

المدافعينلينالاخحاتنثوديلطالسببرلكالمصر،فررومهدأحول16/9cططابيُعزى

ثدله،وزيادةالمسلَح،ابظلليالاشمرارأنمارويين،لحةالمصإلىأمهل،معتدلةسهاسةعن

المجموعةتجانسعلمعننايثيالأخرهذاإن.الأساسالسبنتنهأنالمالفةمنف!ن

أفالهاظهروكدمااطارج.لياسقرارهافذ،كافةأزمةحالةلي!ضظلتالقالقهادية

جممعإذالذي12؟كر"اثلاليإلىالمهمةهذهسلّمت،ودعوىجديدوطقبحلسلصنعنعاجزة

هذهاجتمعتأنويعد+الع!ثرة".لجةرولفى7ولاياترؤساءوهسة6ثرالأر!نرئس

الكبرىاططوطتحد-!دالىأضرأ،8ثر)وعلت9591ديسمبرإلىبهوير)منأثهرللالةخلال

ليالضاده.موعدُدعهنالذىالوطقالمجلسدألهفعلىوالالفاقللنفال،6جديدلاستراتجهة

د!سمبر.46يوم

"جملة6ماد92-يُحذددأسساَنماَالوطقللمجلسالطويلةالدورةهذهوسَبئ

جمهورية"الاسقلالكدشكونالقالجزائرلةالدولةعلطثقومالقالموتةالمؤسسات

الساد!علىالأمين-الجزالر!ة6للثورالوطقالمجلسسلطاتأماواخماعة."ديمقراطهة

ايضذلآالسلطةوووانيالاسقلال،حتىهوتا،يُشزع،!و!لي:كطموفتحةلافاالوطعة!،

لىنهالوطق،ايحردرسطليللنظلالعلهاالظد!بمهاميقومكانولماسعاستها.لهايُخددالق

وهوالمفئين،أوالحاضرينأعفائهأهاس(رلعةمحرلةابارإطلاقوتفقريرليالمرجمعهو

نأوسهولي.أعضائهلكمنلطلباسلالهةودور!شة،كلمرة،عادية6لورديجتمع

أنثيولدابثين.لأعلةJ)يماIالافاقلطرلقعددهكايوسغجديدةعاصرإلطيض!ف

Ifالوطق،ابحلسدعو!علىدورهو!صرأعضاء.للالةمنيألفالوطقللمجلسميهب
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إفا،الموتةالحكومةلاقومالقالتفذيةالسلطةأمانها.لطلب،للحكومةرأيهإيداءعلى

الأولى،صلاحهابحكم!عمن،وهيالدرلة.مماععلىوالإثرالىاطرب،دلة6إداومكلَفة

الفويضلسلطةولقوموالأوعة.،المرالبونطمالأر!ن،!ةوأعضاءالكمارالفهاطجملة

لثرطسا،افا!اتوايرام،الأخرىالدولمعبمفاوضاتالدخولليالحقوف،الفعال

وأعضاءابور!ةا!كمأعضاءلُفنُلافاوأخررا6َ.ابور!عاد!الوطقالمجل!منعلهاالممادتة

امحاكمانشئتوبن.للوزاراتالمالةالادارةبمراهمةإيه!دالذي،الأمةمحاساتديوان

يالمقالل،المحاصباتديوانلاناكضلون،يقتر!االقالجرالموتمعا!كمةحقهذهوفاحت

أيدا.بور1يرىلن

تحذدالقايحريرجهةلظُمفموضوعهالوطق،المجلسلناهالذىايالنانْسسابصأما

الضاديةواجهزى(الجماعةوالضاد!الديمقراطعة،)المركريةنظمهومادئوومده،اطزبدور

منثظهرالقاطارج،علىالداخلأولولهة6صدونالكالوطق(.والمجلسالوطق،)المؤتمر

ليالعاملينمنأعضانهلثايكونأنجمبالذىالوطقالمجلسدكوالنتحدَدالقالقاعدةخلال

الداخل.

لصننحول!نتلقدالمصاعباماصعوية.أيةالنسسهةابموصهذهلهَنىئمزولم

الموكةاطكومةاعغاءعددقلوقدالمعزول!ة.لمناصبيُقنمندمةلدىالأثخاص،

مد!0،5أووعمر53خانهالأميناثلالةالدولةاناءلنهم!دولم94.منيدلأ13وأصح

ثريفمهوومحمودالمدفيث!3ودولمحق2!ر.خدةبنووسفدنوكذلكايابوليامر.وممطفى

للضادةالسايقالرلًهىالسعد،محمدالصدهوجدالدوالضاهـرجملدداغنك!.والأمين

خامة.مسزولهةأيةدونمن،الدولةوزيرمنمبهوتماماَ،لخريبخمبوعُئن.الشرقة

وأحمديزيد،محمدأماالسضءك!اطمسةالقاد!،فخريةدصورةأيطأ،الوزارةهذهويدخل

والثؤونللمايةكوزيروابافي،للأعلامكوزلرالأولبخمط،نهماكللمححفظ،فرنسس

ينمحلحلفقدألريضا،كاللمثؤونوزاوىحذلتالذيمهرياطمدعدواماالاخمادية.

وزارةإلىوأضفالداعلة،بوزارةطمالدنواحفظوالقا!ة.الاخماعةالثؤونليخدة

يحلقكانحدث،ديرأهمأنعرردايسلح.الفايةمُهِئة،العامةالا!مالاتليلوعوف،

امشيعدولماطار-!ة.للثؤونووزيرأالوزراءمحلسلرئسنائهاَعُنالذى3يلقايكرم
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افيولاخرب،لثؤونوزاريةبخهيلمنيدارصحإنهدلوالننخمة،ابشرهَإدارفهت

نقدثمالةايدليروهذاويعتبرويوصوهـ.،وكرعطاللنإيثرافتحتوجلها،الموتةالحكومة

وحد6ولرضابظمإحلالتحنلمالقمر7المسقحةللقوىالأسقالوزيرلإدار!مباشركر

لعدةواطاضعةايونسة،الحدودطولعلىالمعسكرةالتحريرجهشقوىداخلالقادة

محمودثلالوزراءودعضواكد!ة،الأولىالولايينك!د!تعارضة،دلأحهانأ،تجايةسلطات

ابايثر6ال!ثخمة،الفنوطبعضيمارسون!نواهؤلاءكلولوصوف،!ل،ولن،ثريف

وهوالسعد،محملىنجحولمالحلىود.منابطقةللكأو6،حلى)lهذهعلىياْخرى،أوبلرجة

و!نت6.ا!ثدوللفوض،السلطةليايثرلهذاحدأ!عأنليالمثرتةالقاد!رأسعلى

ههقهمنالشرلةالقهادةرئهسلماعفاءالموتةالحكومةلرارلبزرالقهيالإخفاقهذاملاحظة

وتأميننق،ألفلضمانعلىنهحرصاَالوطق،المجلسلكن.للدولةوزدراَو!فههذه،

الذيبومدينالعمَديولاهاعامةأر!ن!ئةيخشىأنترًرايحر-!ر،جشداخلالضادةحدةو

اييملنإ!قانعلىلدركهعنوكشفالمر!ة،الصدةرأسعلىوهوهكظءكعلىيرهن

عفحةيفغوهوالوطق.للمجلساثاثةالدورةخلالاتح!ذقرارأهمريببلاهذاوكان

"اللجةخلالمنالموكة،للحكومة!كونولنالمسفحة.القوىعلىالس!طرةعملةليجديدة

السطرةأماايحرير.جهث!ممموععلىماثرأغررسلطةإلا"الحربلؤونالوزارية

إدارةعلىإنثا.لها،فذشحرص،القههوالعامةالأر!ننةلدالاَنفذتكونالحقهقعة

وسكون.وناجحةمنهجهة!مورأايونسة،"!رالحدودعلىالمفماالتحريرجهشوحدات

ليأو،الشرقليGhardimaouغارديماوليلادىمركرليوهوالأو!ن،هئةرسًلوسع

العكرية،إم!نالهيزلدوانتمزايدمهرعددهيمألاجع!ثبىنالميراتبأنالمرب،ليالعوجة

صفرضالموكة،اطكومةسلطةعنلايدرلجسقلالذىالجشوهذااى.بماَيُحذلهوأن

عدالأحداثلطورليحاعأ!ألرأوسهؤلروسهاسهةعسكرية!و!تريبعمانفسه

السطصةالادارألملمؤيشئأ،سكزس،الطمةالأر!ن!ةإثاءف!نوهكذا.الاسقلال

ساساَ،دوراَالعسكرية6الادارسهبالدملهذااًنالفريبومن.العسكريةالادارةعن

ومة،الموتةاطكومةليندحقومالذىالصراعفىلككررملىىإلىويُحذدلحرأكريإكلى

كر.2العامةالأركان
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نطمإلىللحاجةفقط!شجهبيكنلم،عامةأر!نهةالوطقالمجلسأدشأوعدما

ليأعغالهمنتسملرعبةيشجهبكانإنهلل!ها،وايشعقالتحرير،جهشوحدات

الاَخرالاقيهوكانترى.موتعمنالمظوفاتإلىالوصولمةالمسقح،ابغاللشديد

منأنيرىوهورالديبوماسي،السهاسيللعملالأولويةويعطيالاعدال،إلىيمعل

الاَخر،المعسكرليللفطرفي،الحججدقدعوعدمالحرار،علىاطمملثجعالفرورى

المو!ة،الحكومةرئاسةليعاسفرحاتبقاءاٍاماالملابة.مفرطمو!فدنيطريقعن

والاعدال.نماح11علىالحرصذالهكشجهبهلأن

القالموقةالحكومةساسةكيف!ئرالذيهوالاتجاهينلهذيناياَزرالطئرروهذا

هنيظهر،فىلكو!نطة.المصحبولينالعناديينوالملاية،المرولةبينتقلبكانت

:يقولح!ثالوطنىالمجلىدورةبعد،كونسلي0691/91l/دومالمذاعايمريحليقسل،

ليجهد،اً!بذلعنتأخرلنالجزانريةللجمهوريةالمويةالحكومةأنمنايأكدويعد"

ليالجزائريال!ثعبركةفىلكهعالموقةالحكومةكؤكدسلمعة،!سويةإلىالوعولصل

!تحققك!5لمأهدالهدامتوهاعلط،ممروضةاطربدامتماالنضللييشمرأن

جبهة!ويم6فروركحوَرالإدةل!نحدودها،ايعدإلىالمعركةبدلعتصل!ماأها-

عنوجوابأوالمد!ة.الشضقةالإدكلمنايطوعينإلىرمزيا،يمورةنداء،دتوجط،المال

ينا-هـ0كوأ25-03بين!ونسليابضدالأ!ريضةللشعوباثافيالمؤتمر(وصالنداء،هذا

الأفريضةالدولإلىوطلبالجزائر،ليالاسقلاللحربالألريضنايطوعينمنلرقةإنثاء

ا!ولة.!هذهإفيحشهل!يثرانالمسقلة

المذاعىالمهدٌابداءأذاعأنيعدعاسفرحاتالرئ!سلانيالانماحيحلقماوأما-

اخارأنلطيعلنتعريحويدلم!92/2،يوميعودالجزائر،لأورييوالموجَه17/2،يوم

لمصطهماالمظبلالاخرامف!منولرنا،الجزائربينحزدعاونقهامينفي"لاالاسفلال

تدالسلام!نأنوبماالمث!ت.كلنزيلأنعلاإن8المفائلة:ابعمةمذهونمهط*المظللة

ع!ااتجاوؤهايمكنلاسحمةعقةدوجدفلنالحز،الاختارمنأساسعلىمم!أعح

علىاكنةجويهخلالاطر!أ،المنةراتدو!ولم!،الجرال!مريحاتعلىورداَ-

أفاولعلنمواقفهالييغلب!عودالموتةالحكومةأننلاحظ،مارسثهرأوائلليابكتت

911



اباطق،ليالاتخالاتضدبحملة!قوم)ما!س(ما!وئهروليك!.7طوعلةحربلأيمسحد!

اطمم.!ةسوءعلىجديداَودرهاناَالمم!رو،ضرير(4أخرقودتنها

دوغولالجرالخطبليجديدة!علامباثر!لطهريولو(،-صان-)جوان14ولي

إلى6،ابور6تادويدعو،للاسحمار،حذرضعضرورةِعلىالأخرهذالطلهؤكدالذي

.!ااوقدالجزائرالآ"الجزانرعن6مرلأولو!تحذث،السلمإلىالعودأيثروطصلالفاوض

إرصاللىلفزر02/6روملهانأصدرتالقالموكة،الحكومةلدىإيحالعة،6لالردلكاكبر

هذالهغةندويينإرصاللذلكاوايمهداد!ول!الجراللمقايلةعاسفرحاتيرئاتوفد

ايردد.منطوطةيرأ!دالفاوضدابأخ!رراَانفغوهكذااللظء.

المفاوضات-2-3

أرادتلافادوعول،الجرالمعا!ممة""مستوىعلىإَلظالموكةالحكومةاكرحتعدما

لكنواة.1اقدمعلىساوالظوضلا،الفرنسةالحكومةتلمنلعلياعرالتالراع

هذاشروطلهغةملال!*الىعصاكروبندوفجلمكرالسدين(رسلتالقالحكوهةهذه

منالكمرتحمللكنولمعلها،الكلبجمبالقياتالمصعنلذهللمء،اللف

ال!ثعبإلىمُوخهنداءليعماس،لفرحاتسبنأدهدلا!دلات.هذهنخجةحولالأوهام

و،لُهضفطنائلمإحلالمهاشرةلعقلاالمظوضاتانعلىبهذان6X-02دومالجزاثري

يأيةعزهـا!ميأخروالنوهماهد.السلاحيغعوالمالجزالرليوالمتطرلينياويس،اسحمارى

ليلبظءالجزائر!نكل6لدعوابداء،اويمتم2كر.2الحربولستمرالمفاوفاتكفقلكيفاورا

27/6يوميداتالق"صلان+مفاوفاتل!نولملأ،ابضل.وتايعة،الكاملةالحيهحالة

.ك!فشليملاحطة!د92/6'الومقُطعت

س!روأسهالذيللولدالسماححول،الموتةالحكومةندويالالقت!مالقاثمرحاتأنفىلك

وحرية،6Aixجزروليالسجاءاولد!ومقاللة،لصحف4يالا!صالعاس،لرحاتالرئهس

المظوفونتاللهارسأ،لهالمغرلىالرصغاطكوميالولدوضعلهيكونوأنايقل،

الولدفهاسألفالقال!ثخصهاتإلىالاثار!حتىرفضواإفمبلبالرلض،الفرنسهون!هو

أنهرا!ة.مقولةوغروطلاطليمفرطة!الموكةالحكومةممزحاتاعبرتإذالفرن!ي،

لجاييذيةللاعتراهـللأدار!مسحدَيناكمال،دوغولالجرالولاالفرنسهةككوالحكوتلا
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اطمم،لاخاروصهلةأفاعلىالاصلانمحادداتكتموراولمكر.7اطكوهةدصفةالورو،

الرئعىانفتاحيكنرلمالظوض.لفكر!الفرلسيالعامالرايوتحغراكزلات،هامقوقلير

"سلاملساسةما،حذالى6جديد6عورمنأدعدإلىلمفيالموكة،الحكومةعلىالفرنسي

!رلىانمطلظَاالمفعة!كنولم123058119يومالم!يمؤتمرهلياكرحهاالقالش!ن"

لبد.كابدَمعهاالفاوض!وم(نولاالموكة،لالحكومة

اسقلتد،14-6يومخطايهمنايام(رلعةتجلكاندوكولالجنراللىنذلك،وعدا

اطكومةعنديدأ،الحموليأململاحسيالرالعةالولايةرئسالايلزية،لييعرية6بمور

عزلإلىقلىلىالمحاولةوكانتالثجان+."سلامإولرليابار،لإطلاقمحليوفيعلىالموكة

تد6اباورهذهوكانتاللاد.داخلليايمخلهةصفهاضعفعلىوالبرهانالموكةالحكومة

يدولمالاضاقههر.إلىآلتالقهالدينعز"دقضةعيمامعالرالعةالولايةدفسليجُزِلت

+لزقاالمدع:ايككتالعةعنالفرنسةالحكومةفةثهـطولمدا!اَ،كانالدرسَهذاأن

الجرالثهالذىالهجوميعدفيفأكانالولايةليالعسكريالوفعأنريبولا".كحد

هابطة،الجنودمعوياتو!لتثديد.عتفهأصالاتدالرايعةالولاالةوكالتثال،

الولايات!زؤدلافا9فكبر،ممبردقسوألتىكاتالقالموكةللحكومةالمطرفةوكانت

ولاءهه!رالجليعليإعلانإنثمكهير.حذإلىجذيةمعارطةوشأفا،ودركهابالسلاح

الداخريينالق!امإحداثالأملعذىلدكان21/3/9591'الجزالرىالثرقليالمثهود

المفاوضتف!نوهكذاالتحرير.جشعلى!ملنمرإحرازيكنلمإنواطارج،

وكالواللممالحة،مسحدينتطيكونوالمهذه،الضغطوساللي!ملالمزوَدلن37،الفرنسينه

ثمالرالعة،الولايةليابارإطلاقلولفمحملةالفاكاتمنعاجلةلائد!علىلالحموليأملون

قضهةل!ن*مولانمحادلاتإضاقيعدأما.الاحتمالوجهعلى37،وابالةاابابةالولايتينمع

تشطة،كالأوالإئل،منطقةولاالجزانر،فطقةولايةللا،"بسرعةستحسرعلاحسي

ايحر-كل،جعشداخلضخمةاطلالاتكانتومهماابار،لاطلاقمحلَيوتفعلىوالماتد

دعضمنالرغمعلىتماماَ،صبةدطلالجهةلان،المشركالعدوقيهللرلاياتللقأوالوف!ع

مسؤرلهةحمللسطح!نتقوقا،لكنمهماايحرير،جهشداخلممموعةمنوماالقلات،

"إلي.الإيصاء6
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و!وجَهجديد،ديبوماسيلومسقومالموتَةالحكوهةفان،مولانمحادلاتإخفاقلعدأما

شخازأفااكشة،كذه!قذروهيايحدة.للاممالجديدةللدورةالفطلليحضرجهودها

علىيالإئرافالمتحدةالأمممطليةطربقعنالجزائريةالمشكلة!دوبلليجدبدةمرحلة

عواممإلىالموتةالحكومةصلمنمحر!وفودأرسلتوتدالممص.لقريرحولالاسحاء

الجزانرية.الم!ثكلةعنيدالعنحتلفة

ثوراإلىأوتليمض374آصهالياطارحمةالثؤونوزرويلقاسمكرعولفأنويعد-

دعملاكدييدترارعلىتويحمل،العرباطارجةوزراءمؤتمرينقد!نحعث6لهنانلي

!ث!صفولىليعارلونمطوعبنإرسالويقررالجزائرىالشعببفلالعرلعةالدول

."ايحرلر

أمري!أرجاءليلمحهايطولىبجولةهامولدراًسعلىلهقومتهه،منخدَة،بنأما-

اباسويُطلعايحرير،جهةآراءعنناكيدافعلكي(البرازيلالشلي،الوويلا،الحعنة

علهها.

يُسقلحثيكينإلىثمموسكو،إلىصلر،لييمضيعاس،لرحاتالرلًسإنثم-

دولة.كرلمحس

والقالاسقلال،إلىاخرراَلملالقالريضاعلىتركزالموكة،الحكومةجهودأنإلا-

!ملكعفو376لشاركلىفاوهكذاالمتحدإ.الأمملي6إمالهايحوزلا(مهةلأعواقامهكون

جوان،14-24)ألالاأذيسفيابعقدالمشقلةألر!الدولانكالمؤتمرليالعضولة

نأإلا7؟.لوبْياكريسقيلمن378لعويولدلمحلإلىالمدعوةألريقادولمؤتمروتحضر!9771؟(

دولانفىلكالأدريقة.السماءتحتعلههالمجمعالهامدالأمرلسالموكة،الحكومةمعايضمن

كونسإلىولريلالجزائرلةيالمثكلةسهغفرنسا،ممالحعلىاطر!مة،الفرنسةالمجموعة

جهةثاد!لاتاعنوفمبر(أ6ضاء)45مامادوووهجو،واحدوهامافي،ديوريساءالروً

وثوكد،العرضهذالرفضالموتةالحكومةلكنلرنسا!ر،معالمفاوضاتيامنافالخرير

الألريقةالدولوناثدالجزائر،دالاسكاءعلىبالاثرالىايحدةالأمممطابةعلىعزمها

الطمة،الجمعةدسَمالقالمداولاتيافطار،الفرنسةالمجموعةدولسماولالساعدها،اًن

ااهراابزائر؟القضةصل
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إسقاطليكرحذإلىساهم،المجموعةدولالين2ه!اعلط+المفقالعمللان،وبالفعل

ليالشعهةالمظاهراتأصداءأنإلا.الموكةك!للحكومةالملاثمالأسو!الألريقيا!مرار

كانوبنابلىولين.ليكبيراَلأليرأشؤلرالمتحلىةالأمممقرإلىحتىل!فلتالقالجزاثر،

علىل!نهالاسكاء،علىايحدةالأممإيثرافالمحلالاتراحيشقئىلاأيخراَاينىالقرار

الأرضوحدةمدأويؤكدبالاسقلال،الجزائر!الشعببحقطهر،دئكليحرفحالكل

الجزأءلرية!ر.

دوغولالجرالقامعدماأنهإذالجزائر.ديتمالذىذاكهوالأهمالحادثأنوالحق

عدان!ة،رمظاهراتافطراياتقامتالجزائر،إلىلرحيهديسمبرمنالأرلينالأسهوعنخلال

يفرفوالكيالثارعإلىأخرى6مريرلونالذين"الفرنسة+الجزائرأنمارتجلمن،وجههلي

الملمةالجماه!رووهزت!جأة،لار!تماماَ،عفويةالأ!ة،هذهثلليحركةولكنإرادقم.

عنصراحةدغبرلكي،ودونووهرانالجزائرليالثوارعدطولى،الأخرىهيددأتالق

العملعلىواكمارهاالجماه!رو،هذها!سطلأنودعدالجزائر.اسقلالعلىحرمها

والمراتجة،اب!و!،)!تشالكرةالقمعمظاهرأماموعمهامبرهاوعياطد!،المنطى،

وملأتايحرر،ليبرنجتهاابهاروفحليله!د!واحمرةهتوالوتف..(والَضب،

st??أ Jولقلىايطرفين".مظاهراتعلىمقموراَحرماَذلكتجل!نتالقالأرروبة،الأحياء

ايواطؤنفسضابلهالمالقالمسلَحة،القوىاًمامالجزأنري،العلمورفعتالشوارعاخلت

أياموهيهر03هذديسمبرلأيامو!نابار.علههاوأطلقتالأوروبون،ايظهرينمعايسامح

والدولط.ي!الفرنسيالطمالرأياتاهسهدفتاطارج،ليبرعدىومأمويةك!محمومة

بهرنفوسفيباقهاَ!نشيءأيادكاء،أىمندلالةالأعظم،هراتالمطهذهتركولم

الاسقلالأجلمنفابضالابديهي:يالأمرايسلهمعلىمرغمينوكانواوثكوكاَ،ريااباس

إلىيملالشبتحاوزالمطراةإنبلممموعه!.ليالجزائركليالشبنفالهوالوطق

ال!السارقوىأنثم3.أعضالًهامويعضيخابللاحظالق51الجزائرد!ن!المتخين*لجان

هوقالرفعأخذتإلارة،ا!را!ممعلمطهر،خجوللشكلمعاديةأوترلصةبلمنكانت

وبعد.الموقفهذاثل،الفرنسيالمامالرأىوكيىالجزائرليالحربمتابعةضدأكبرحoلو

وبعد.الحضوععدمحقاحول2913اهـ121"باناوممثروع1913جانسون"ثبىمحاكمات
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خاعة،لمورة،ياريسليالجزائرلِنالمهاجرينتجلمنجمولر47يوملظمتالقالمطهرات

،أعدفأمحرامحر،الأمواتلرصعيد(تالثرطة393.تجلمنالففلأقمىقُمعتوالئ

لجهةالاجمايالدعمإلىوددعوالجزاثر،يايعقلالدالاعرافلطالبالفردسي،ايسارداخل

وعادتابضالةلمكع!.الطيةلهذهونظماتوحركات،لجانفىلكإلررلشكلتالتحروو!و؟.

!اوابقالات:،الفرنسيالشوعيواطزبالمُؤحدالاثزاكي!طزبالسار،أحزاب

jG. .GT3واهاهـح-ح.SNEابفا!ةروحهالوجمدتكمول*لها!سماولا

لدىملاصة،لكربهرصدىعدالمملهذار!ناطرب.تاتضدتآؤريعملوتامت

ويخاوزالحرلي،إفاءدحمار!ر!ةعن،كي!روةنسةيك!ثف،الذيالفرنسيالعامالراي

يمزأنيجبالسلامهذاأنوضوحاَل!رجمروسكون.!3الجزائرلي"السلاماولئل:ال!ثطر

الموكة،الحكومةهيالقالتضذية،قادقاوايحرووجهةمعالفاقخلالمنلالفرورة

جلعلىلهساعدشيءوكلالجزائر.بمسقلتمللهمادعهداقااحترامعلىوحدهاالظدرة

وضوحاَ.ابهرابداهةهذه

أصايهمارعايحرير!شل!ن،شارلالجراللادهالذىالكع!ررالهجوممنالركموعلى

يأصالوامايالكمائن،إما،الأرضعلىوجمودهإلاتلييست!ر!ن،الفادحةاطسائرمن

اطفقة.لذهتطة"ءمشروعو!طدماطرلي،ليلستمرالجزائرانوهكذاالتخرب!ر.

كرنخرعنككثفلافاكر!!موالمدارسليالطلابلولمدانلينبزاولكالتوبن

الذينالجزائر-لنالفلاحينإحجاممه!"وله!خا!اصطدملقدإفى.الأخرىابلاتلي

هذهمن6للاسفادلطؤعواقلماوالذينايحررو،جبهةأيثاعهاالقالاتاعلثطراتانقالوا

المقدهة!الأساس!ةالفوالدمنالركمرعلىالضعي،المحدانليوأما.اطمصام!

أص!حواالذىالحاص،القطاعمنالأموالموظفيلان

كرويخلالا!ساموالمابد،ممموعزا!ثدأمنواللاالأوضاع!قل!اتمنحذردن

لىنفىلك،رعلىالمترولولإلىاًموالهمونقلوادلكعلىزادواإفميلالحغك!جهدلي

هذاإضاقأوضحايحر!،جهة!رلةوسطةألهراضوهلموَوالذىتشطة""مشروع

محذاحِل!دوارهق،عزمهئ!الذىدولولر!ه،السدعلعه،وا!ضمعاحط،1أهالهدلى!ه!.

Jean.ص!مورانجانالسد Morinالهللرلك،بسب!مَللمالمشروعهذاولكن
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يعلنوالذي،وهرانليجوكسلوبسلهأثلىالذيايصريحولكنايضان.لي،الموتةالحكومة

الحكومةمعسفاوضمابمقداراظاج(،ممالمي)حزبول*ا!معلالظوضرغ!تهعنفهه

رنجهاعلىجديدمناككهدمعألريل،7موعدألعتالقالأخروإ،هذهاخجاجألارالموقة،

علىلىنهاولعلا16َ.؟االسلامتحضقلىاٍوالوصول،ممكنوقتلأسرعالمظوضاتإجراءلي

وكانمحئومة.وأصحت،أزلتقدالفاوضصاعةكانت،الموتةالقطهعةهذهمنالرغم

ينشاط.لهايسحدانالطرفان

الجزائر،ليالفرنسيامثىضاطننرلمزب،القالاعةهذهلأنمحومة،!نتولما

ثجه)الذىالقضاءإنهعلأعاشواطالماالقالابريالةوأحلامهمأوهامهمعلىبالقضاء

القالهزائمعنلهعوضسأقيرائععسكريلاتمارالأملعلىءالقض(نفسهدوغولالجنرال

علىالاينبال،درجةإلىحريمين!دواول616.أخرىأمبهةوليالمفعة،الهدلي!امُق

ال!لطةعلىيالاسظء،التخليشطاناستبطدقرَروالقد،الفرنسةد!السبتحتالجزانرإبقاء

إلايدوملن617وزيلروسالانوجوهوثالالألويةلهتامالذىالانقلابولكنالجزائر.لي

سكونكطيالدروس،مالةشكونأيامأريعةولبهي618فه(25إلىألريل22هن)أيامأربعة

داريسليالمركرطللسلطةيالولاء،عامةدمورةاحفظوا،الذالنلالجود.هامةانع!ماتلها

المسرحعلىال!ولهفظمةظهررانثم91"،الالقلابإضاقليكبيرحدّالىسامواقد

تدفىلككل،الأحداثهذهطلليارلبهت!القالعفمظاهروأولى،الجزائريالسطسي

وهكذا.الفرنسيالعامالرأيلدىالحركةلهذهجداَالفايثهةالصفةعنالكشفعلىساعد

الرأيدواثدتالصكرية،الدمحاكوريةبحطرمرلطالفرن!ة"*لالجزائرا!مائلالرأيأعبح

نحاوهـاباسطولهاث!القالحربلهذهحلإَوفعفرور!مفى،ولَتأىمنجمر،العام

ليبَحلت،مزدوجةنتعجةأبهض،الذيللانقلاب!نلمنهوهكذاالفاشة،المفامراتمن

يطلقالذيالفرنسعة""الجزائرإلىالملودأصَلالجزاثر،عنالفرنسيالابحادس!روورةلسارع

العنف.العملإلى

الموية.الحكومةويينالفرنسةالحكومةدينجديدمنالالعالاتانعقدتالساقهذاولي

بدهعلىالعزمعنيعلنانلالانولون!لاريسمنكلدواحدآندأديعكوأ8/5/4!في

ابار،لاطلاقالم!قالايقالىنرطعنفرلساوعدلت.ايفانلي02/5/6191ليالمظرضات
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الدولةممالحوإنقا؟المسقل،رعايةعلىحريمة+والية"!رلاشرالمحجةكاطراصتُخدم

(صحواالذيمطالاسخلالبعدسهكونومماال!امهة،القلاتمنالفردهة،والراصالعة

نأفىلكداططر.اطرباتمراريهذدهاالقالاقماديةالمصعدلكدم،ببرودة!حؤوونه

"الجزائر(نمار(نكطله،معنىلاأمراَالآن!ديبدوا!ماثمالسطسيالوضععنالدفاع

لامحر.أمحرومعزولينهامشنيم!نالفرنسعة"

ولمللالع!س،قاللغررلطوراَالأحداثتطوروعأونايزل!فمالمسلمونالمخونْفا

الفرنهة،الحكومةلينيُعقدكفاقخلالمنيتمالذيداكع!رآخرفظورمنيرونيعودوا

رحتلعداثابةابتجةيستخلص،جهتههندو!ول،الجرالإنثمالموقةك!الجزائروحكومة

الأمورهنأناعتبرل!فيشيء،كل+وفوققولهليوهيديسمبر:ومظاهراتالجزاثرإلى

ربماللنكلطت،إلابلادنايقدمأنيمكنلالمنه،القائمالوضعتطاولمابمقدار(لهال!ديهة

!كنممايثيءمنها"لازلأ:ورر!ففهث!"للاتهاءالوتتحمانإلهواطلامة،،الممائب

ياضلونالذينهؤلاءكانإدا!قةايةلهم!كونعلط،ايموتيمكنمماأوأداله،ليتحيئله

تمالذيالاسماءتالجإن.!ههاثمالأولىيالدرجةiهمكثاركونلاالاسقلالأجلهن

عنالاماعانواط!ةإفالمحاَ.ككداَ،الأضرهالملاحالةلهذهصقذم،م!8،7/88/أكويوهي

ليالاتخايمةالمشاركةليمحوسب!ثكلألَرك!ثعار،الموكةالحكومةيهأ!متالذيايمويت

مزهـددخرالرغم!ا،ه!هعلى42نسبةإلىلر!فعالحويتعنالمم!عيندبماوصلالجزاثر

.11'ن!ثطاَكانالذىالجش

ليحكومةإنمثاءمثروعلههول!عارضبحريح،الموتةالحكومة(دلت16/44/أكوومد

الفرنسهةالحكومةمعللفاوضاسحدادهاإعلانونهط12،.الفردسعةالحكومةمغمنالجزانر

يينتمتالقالسزيةالاكمالاتدعضاو!د032"الجزائريالثعباسفتاءيثروطحول

Olivierالسدهوصويسرىدبلوهاسيطرلقعنالفرلسةاطكومةوبينالموتةالحكومة

Long،السريةاللقاءاتواتهت.مولانليانقطعتالقالمظوضاتإلىيعوداانالطرلانقزر

Brunoفىولوسريرونولومطوبررجلينتمتالتى de Leusseلوالموكةالحكومةممئليويين

02/2/6191ويوفجلاطرولى fitالإعلانإلىلعويثالل614،لي،6191'5/3/ويو،لوزء!نلي

ومُفَليالفرنس!ة،الحكومةمُفليلينللمفاوفاتموعدأأ7/4/619يومدص!نعنالرعي
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ىأعقدليحقأئتملكلاالقالمسحمِرةالدولةمعيتمأنيمكنللحدود،مقولثصح!ح

دوماَ،لُطرح(نيمكناطدودلمحعحمثكلات،نلعرلىكوفاعلى6،الجزائرقؤ3داا!فاق

الأفريقة،الدولينلعاونعلاقاتإقامةودعدالجزائر.اسقلال!دإلاحلهايمكنَأنغرمن

الأفريضة،الدوللكلتوى*"بخداءالكلاموتحتىالمسقل،ليالمحراويةاثرواتلايتمار

لمواجهةوزن!منلوحدقمماكلإيها،يحملواأنإيهمدطلبلكيالشضقة،شعولاولكل

يخلفةأث!ألر!ضةدلادليإعلا!ةكجماتالموكةالحكومةمنوفرد!قومثمالفرن!ة،الامبريالة

فدوطق-لومهو5/6الأرلماءأنمو/6،يوموجههنداءداطكومةهذهلعلنوأخراَ

صعلة-هنالأولايوموفيالجزائر.دالطمالإضرابثعارالموعدلهذاولطلقالخزئة+.

5/7يومرليك!.2الجماه!رعلىاكرالأمنقوىوأطلقتبلدا.ليالمظهراتئالَمتيولهو،

تمظحسنعلىاًخرىمرةلجرهنالجزائر،مدنكلدبه!حدإلىسائدأالاضراب!ن

إلىوالموجَهةاطارجكث!منالاَلهة6الكث!روايفامنوسائلوكانت.للشعبالخريرجهة

ايحروو.جبهةلواءتحتيمالذيلبفالالمقدّمالدولىللدعممماساَالموثتة،الحكومة

القاعدةدررت،إخلاءلرنسالمطالهةفاسبالوقتأنيور!ةالرئسيفذركودس،ولي

الأخ!رةالممثكلةهذهئسؤياننطرولاا،!ا233"اططبخوديالحدودوئحت،العسكرية

دورت،j.Logإخلاءاطدودىالمطلبهذاولثركمسعقلةحم!.جزائرمعالمفرب،الإطاولي

المظلعنددخللكنايحرير.جههةمعالمعركةليايضمنضرورةخانوكأنهيظهرلاحتى

على!فييررت،ليالمدنصننصفوفدمحرينفحاياإلىأدىالذ!الفف،الفرلسصفى

.ك!خاصةخطورةوفرنسالونسلينا!مائمالراع

الحكومةثمَليرالمرنسةاطكومةممثَلي!ننالمفاوفاتاشؤنفتايولر،الإطارهذاولي

اطلاهـالرعلى7/28()يومكلطعتماسرعانولكن/02/7لي7!ت!داطلوكرينليالموقتة

يكونونماأتلالموتةالحكومةممثلووكانوالمحراء.الأورمةالأقلةمشكلاتحولالمستمر

عمأ،ادزايحررووجعشالعامةالأركان!ةانقادات!نتما،بمقدارللمماتااسحدا

الفرنسن.المفاوضينمواجهةليحازمبموقفولطالب

!لوموا(نينسوالمإ!ان،ليالمولتةللحكومةلقاءأولدعدالأر!ن،هةأعضاءلىنوحقاَ

الديهلوماسي.اب!ثاطعلىجهودَهاوركزتادصلَح،ابغالأملتأفاعلى،الحكومةهذه
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ايهدئة،غايهاكدابروواتح!ذتسلفأ،محذددرنامجبدونابخات،باثرةعلىووالقت

هولم،(لقىنإلىيكس6جزلرسجاءونقلتساس،صجينآلالىستةعنلأفرجت

!مل!،.يثهرخلالالهجومهةللعملاتالجانبوحدوتفإلىويادرت،لا+34تمر،مةلا

ولدبينبداتالقاك!شاتل!نذلكومعملالم.صليينفغماص02!ماءأنيعقوهذا

جوكس622لويسيرأيهالذىالفرنسيوالولد62!لقاسماكرعيرأسهالذيالموتةاطكوت

6.الأوربهةت!روالأتلةالصحراء،بهرفي:يعقتنولصطدمم!فا،دئراوحبدأتماسرعان

الذيالرأيعنيدالعكانل!له،دوغولالجرالدوجهاتيحملالفرنسيالوفدكانولما

يكونانويجباللاد،ياتيمنقمزةجزائريةصحراءوجود!ثمن6عنه!زالدلاعيمب

منالاس!مارهوضعوفعت"القالمحراءإلقاءالفروريمنأن-روىوهوخاص.نظاملها

المحطةالأخرىالدولمعشُ!ثركالجزائرانولوالفرنسعة.الصدةتحتفرنسا+قل

.كر6لرواقاباسنلالكالمحراء،

المساسجوازعدملاسمللاده،قزئةلأيرلضهالجزثريالولد!لندلك،علىورداَ

اطزم،هذاثمل،ورفض4.موونولمبراولإعلانفذعلهابهدالئالوطنة،الأرضيسلامة

ضمانبحجةالمسقا-الجزائرلييامتازاقاالفرنسةالأتلةافادهـلاحفاظالآخرالاكراحذلك

طلَالذيايحر-!جيهةبموتفاكشةلذهيُذكرالجزائريالولدو!ن.والأموالالأرواح

27،.فهايرغبمنلكل6لريةالجزالجشةفحأي."946!رنولمبراوللانمنذهوك!

الولدرثسولكن،أجانبسخبرون،الفرنسةبالجسةالاحفاظيريدونالذينوأولك

هذهلتحديدم!عدونبحنومفاقم،عددمم،يكنمهماأنه"إلالائلاَ:يضفالجزالري

لاالغماناتهذهأنعلههالمفقمنويظل!،.العامالحقئجاوزالئ"الافافة"الفمانات

الطرلانيمللمرعندماالاس!ماري.بالوضعالحاصةالامتعازاتعلىالممادتةلكزرأنيمكن

الفرنسي.الولدمنبمالرة13/6يومالمفاوفاتقطعتابقطين،هالينحولكفاقأىإلى

فدراسعةبحملة!قوموأنالدول!،الر(كلي!عنأنالموقتةالحكومةعدىكانجديدومن

حولمذكرةالمقلةالألريقةالدولإكولُوَخهُأ!ريضا.إلىقجهماأولفتجها!زائر.تقسهم

علىالمطلةالألريضةالدولوبينلردسادينللفاوضمحاولةايدونلتحولالصحراء،

منماأنهاكسة:بذه،المذكرةولؤكدللحدود.مقوللمحححبأ!والمنهةالمحراء،
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موالعثخترقلكيالمسفح،ابفالحمدَةلزدادأنالألفلمنأنيقئ!رونلافمولاثصلل

دعد6خطورالجدلازدادوقد.حسنةثروطليذلك،اهدالمظوفات،إلىوالدخولاطمم،

جمشلواتاعخلتهلرلسأطهارأايونسةاطكومةتسلمالموتةالحكومةلاتعدهارلك،

هذاأنالأر!نصةأعضاءواكبرايونسة.الأرضلوقطائردهأسقطتأندعدالتحرير

الذ!عاس،لرحاتالرلًسإلىاسقالتهم!وقئمواالمدر،لهك!ععمالاضالددر

رلضها.

إلىويُولر27/8ُ'و9يينطراللسليانضدالذ!الوطقالمجلسدورةالواعهذاوسشمل

وكذلكلرانسس،واحمدعاسفرحاتلاشعد،الجديدةالقإديةالمجموعةاخارليكرحد

-!وسميئنَؤالمامظ8الأتجصع!بمل!ئؤولىمتممه،زاركهالدقيْحدلظ!هريْاحندصد

لقدقديماَ+*مركزلاَكانالرجلأنوعلىالجدلدة.الموتةاطكومةر(سعلىخدةينيوسف

للانAlZيمقراطيAIالاأعفاءهنلااى"الأوديمي+الفدمالزعممنرادوليةأثدعدئذبدا

معطهةعلا!اتيضمك!فعرفىالذى-نريدمحمدال!صدأمامحئه.!حُلالذىالجزانرىأ

هودوصولىالحفظعدالحدوكان.للأعلامكوزالربخمطاحنظ!دالأخحة،الصحافة

لائاطلالذييلقاسم،كرعلانوضاَنمه.ينغرلمالذياثحي+*اعفاءمنالوحعد

ندأنحينعلى،الداخلةوزارأمنمبلثفلاطارجعة،6وزارفمبدركالوزراءلرنس

ثوضطهـالسعدأماسد.محمدىالسدثلمعنةهه!،وط!فةللادولةوزيرسُميقدطبل

يداالذي،دحلبسدودخليلةا".ينثلالوزراءلرنسللأبأيمحإذيُرتع،أنيرىلانه

6،الجديدالحكومةليالفرذمي،الجالبمعدتمالقالمفاوضاتليالنثطالأولالنمرأنه

الملاحظةلانالمديمة،الحز!ةالعلاتاتحسابنحسبأنعلا!نوبنللخارجة.كوزير

أحركةمنفافلةكامرمنحممراَ،،تألف،الجديدةاطكومةأنهينفسها،فرضالق

الجزائرية،الوطفةدلحركةالرادي!ليالجناحمنأىMTLDأالديمقراطعةللحرياتالاتمار

رواسبأنواضحأعلللانهالأمر،هذاقمةلييجبممابهرن!الغ(نعلت!كنلموةذا

بدوالجديدةاطكومةلانفىلكوبحكمتماماَ.تُجاوزلمايحرير،ج!هةداخلالقديمةايحزيات

+الحزم+قفهةهيالاَنا!مغة(نرلك،خامة!ورةحزمأ،وأثدسالقها،منتجانساَاكثر

الأولى.بالدرجة
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الحكومةمنالمغدلونأزيحلقدالمظوفات.استؤنفتماإدالرنساتجاهالحزمأي-

6ايكرروححه!سيبلىله،خدةبنLai'عنادا.جمريأفماثهروارجالكمواعتدلالموتتة

و"الملب+!لعنعرترَعة،6يصورالفرنس!ة،المحافةتجلمناعبرقدالمين،إلى

منبهوعالموتةالحكومةرأسعلى!صهو؟ول.ا!عاديةالمجموعةليالنعف"الس!و!"

هذاأنإرايحرير،جبهةلاحيةمنتكذيه،أحديفكرلممماالرادي!لهة،وجذرية"ايملب"

الحكومةلرئاسةاخ!روقدعاسفرحاتالس!دوكانإحداله.!ريدونالذىالالطبعهو

اكدالهبحكموكذلكاطارج،ليراءالاغعلىوتدرلهالمطئة،ثخمتإلىلابظرالمؤقة،

علىوالقواخرواَالقاء.محالعلىبالغوروالأملابقاشعلىاطمميحفزأنيمكنالذي

رلمد.حسنةبدا!ة!دأأفاكطالاَن،بعدمموحةيدتالمفاوفاتهرحلةل!نوهكذااطوار؟

الثد!وجهعنللخممنكشفأنهوالوموالأمر.ا!امأحسنيوظمهعاسلرحاتقام

بندصندهيوحيانيمبماوهذا.نازلاىعلىباطمولأملىأيلهلركوألاواطزم،

الموتة.للحكومةجد!داَرئساَخدة

اتليط!ونالذينالأركان!ةأعضاءسعماولاالعسكرلِنن،مواجهةفي،كذلكواطزم-

كداي!ررذl'على6لالرمجانسةعموعاوصدنؤتن(نهيوا!مفةالموكة.للحكومةان!اداَلأقل

يسهللاعسكرلِنرجالعلىالمدلهةالسلطةولرضكاوديماو،معالواعقامحالةليحمازمة،

الذ!عاس،لرحاتثلالممالحاتإلىالمحلثدلدرجل-!أساحكومةلسطعهلامما،انظثمم

.2!الأر!نهئةأعضاءاسقالةقولأبكلمارلكعلىبرهن

الانيانوهكذاالأر!ن.صةلأعفاءمرفهةكدوالرعةايمريحاتن!نالاَناما-

الشصة،الجماهرولئةالتحرير،جمشعمل+لعز-نرعلى-سكزالوطقللمجلساطتامي

خدةينويؤىا.والاجقاعيك!االطييالمستوينعلىونط!هانفالها،بمسوىوالارقاء

هو،بضاباالالطلاقومركزالأساسهةالركز!"إن:القولالجزاثرى،للشعبله،لداءأوللي

التحريويةحرمحاأنفىلكايوم،علطونؤكددوماَ،فىلكتلناولقدايحررو.جشوسظل

ممبرلعفقالموتةالحكومةإن:تائلايفعفثما،المسقح!ه!االعملإلىاياريم!ةيالطلاقهامدينة

الفقالمسوى!رتةعلىضاصل!ثكلوشسهرايحر-رو،جمشرسانلنمعةعلىالأههة

وسكونون6ا!ردةالجزائريةالطلهعةعاصرالهومهموالمجاهدونجع!ثا:لناصروالسهاسي
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فطورعنال!ةمفمول!ابضلهذامنظوراولكنك!ا.3نقسهالق6حرجزائرأطركدأ

؟لكليبماالوطة،الأرضلسلامةالظنةالأساسةالمادى"إطارداطمممعالمظوضة

ساد!احنرامإلىالمشد،المساواةقدمعلىوالحاونالجزانرى،الشعب6ووحدالمحراء،

االجزالري.كم!االشعب

المحراقيالمثكلةفىلع5/9/1%1يوملدرصالجرالضدهالذيالمضيالمؤتمرو!أن-

علىالفرنسهةالدولةر!سووالقإ؟!وللالوغرانلطتطعتالقالمظوضاتو!طلق6الطرقىمن

"المحراءأن!دواحدجزائر!منفالكلهسيأنهوالاغرافالمحراء،ليمطامعهعنالعد!ول

اتجاهها،يكنههما،جزائريةحكومةمنفالك!كونولنالجزائر،منجزءاَلست،الجزائرية

الدولةكونانو(خ!أالمحراء.علىالجزائريةلالسمادةالمطالبةعن!عقففرنسا،إلىيابسآ

إلىملالمحراويةالثصبامحريةأنلرذما،معم!ئتركةكالتإداحتىلمفامؤسهَ،الجزائرية

اكربللىالفرنسهةالحكومةموقفأنيلىام!"وهكذا07سلفأفىلك!طلبلمولوحتىلا،الارلياط

لي1ك!24/01/1لي!اناَأفىاعخلزبنالرئسإنحتىالموكة؟الحكومةمولفمنمحسوس!شكل

عنللهحثبالفاوضبفومالاسفتاء،عملةألفشاعلىنؤخرانالممكنمنأنفطي!ثرلونس،

تمإفىاابار.إطلاقلوقففاقل!دوكذلكإعلاثه،ولاريخومنهالاسقلالمدأعلىفاق

الفماناتوقضةوفردسا،الجزائردينجديدةعتاتتحديدبفةنفاوضأنيمكنانهذلك،

لولروإلىللحاجةيشجيباثعترحالأسلوبهذا(نيدوااولا.هم!الجزائرلفرنسىالمطلوية

وتفالفاثاتعلىالموكةالحكومةسؤويةقصرلفرورةكذلكيشجبلل9!،فحسبالوقت

حكومةملاحهاتمنستكونظفاالبلاد،لمسقلىالملزمةالمفاوفاتأماالاسقلال.طعلانالظر

لامراقِنجالبمنالكرأواعملة،الانقاداتدضالموكة،اطكومةيخبمماالمسقلة،الجزائر

ألغلوضعلطلكونالمسقلةالحكومةإننقولأنغرمنكله،وهذاايسامح.إلىيم!لون

علىلالحمولالأولىباللرجةومشنولةابفى،ليالقاءعلىمرعمةمؤقةحكومةمنللظوض،

!لتمابمقداراللمشة،ثص،ماالفرنسيالجانبمنالاكراحهذارفضلييكنولمالاسقلال.

لعدالمفاوفاتواشؤنفتالاسخاء.م!ثروعةمنالأساسيمبررهالستمدالمصرقريريعهاسة

وبدايةديسمبر،فهرأواخرليالموكةالحكومةوبينالفرنسيةالحكومةلينالمذكراتلعضثادل

السويسرية،الحدودمنمقربةوعدىالفرنسهة،الأرضعلىولo!دهـلاروسفيودلك063،ينارو
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نرا-!ثهرمن11-91ينممبهة،يريةاقمىيىع!،62لريوالجزالفرنيا*الوفدانالقىحيث

لي6الواردابظطنخلفصلمهدئي!اقإلىطوعلةى،ناقثاتلعديملا،6291(ألهفرى

ليابوويةايجهزاتاشخدامومهلةالمحراء.لرواتاشمارشروطثل:المظوفات6إضار

!ر6ودنطمالجزالر،منالفردسةالمواتودرحلالكرو،المرسىقاعدةإخلاءوصهغالمحراء،

الأنلةونظام،المحلةالملَحةا!مواتواعدادالموكة،ايفذبةالسلطةوملاحاتودكوينالانخال،

6ير.والجزرنساونوالحاون،الفرنسة

على/27/2حى22ءلوممنطرايلسليجمديد،مناتجمعالذيالوطق،المجلسو!ادق

تجالعةالأخ!برو!هذهوكلفتالموكة،الحكومةمفاوفوالإ!فاكلعاتعنالدلاعودولىثيء،كل

يمكنالذيبالشءالمحالهذاليأحرزالذىالقدميكنولمكايها،إلىوإيمالهاالمظوفات،

لاسما،واضحةبدوفائي،كفاقإلىلسرعةالوموللي،الطرفيمنالر!ة،وكانتإهاله

أيةإلىدالومولالأملعلىفائأيقضيأنيوثكالجزائرليOASاهـعماياتعفوأن

الطثمترسدينهادلةم!ثزكةحعا!

والفرني،الجزائريللولدينصشمحلافا1(كو2رس7-18.)الفانمفاوضاتأما

تكم!اعلن!6اكرإطلاقلوتف!اقعلىلالوقىم!جلوٌفلألي،الفاقإلىلوعول4

!لّلأنلناككونولنالجزالردة.الأراضيكللي/913يوممن،12الساعةليموعدهأوعُئن

+الفاتاتلاسمالمعرولةالطويلةالمفاوفاتهذه!دصفتالقالنصوصجملة7!لالفمل

لانويالجملةخاعة.السعاسيالمدىو!ان،العاهةاططوطإدرازعلى.!ااوسممراغان

الأساسة.مطلب!ليايو-س،لجهةالحقكطيالاضاتاتهذه

كلالاعرالىأدق،ولثكل،نفسهممعرهكقرلصلملجز7لرىلملشمببحقالاعرالىولمولها-

ايهماوهذالرلسا،معالطون)طارليالاسقلالهذاإلىنطروندالاسقلال.دالجزانر

والجزائرلرنسالينالعتات+إنككلأ:!لر(رلنذابضال!لرنامحهادالخرووجمهة

يينايادلوالاخرام6اورواأساسعلىالدويين،يينالفاقموضوعو!كونسخذد،

م!.لطرلينا

لملسمالمىمهي.الضينسلولخلاء-
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المهلةمعتطالق،سنواتللاثكدومالقهذه،6هك!المساعدترةلانالأملرليوالمعنوين.

ليالمقلةالجزائرحقالاتجارليأخذلانه،الطناعلبوعلىالجزائر.ليننللفرالمنوحة

!قدمعدىفرنساودوالقال!ر،المسحمرينمدكةانتزاعليودايال!،زراعيإملاحالقهام

الحق،هذاولكنالفرنسهن.للمواطينايالعةالملكةضوقشراءلاعادةالمالهةمساعدقا

لهذاالسرحالت!قلعرقلأنيوشكسلفأ،الويضتحديدا!ماضالعامللثرطاطاضع

هذامنويجعلالحوصات،صلنهمانلاوردأخذمننالكدحكونبما،الزراعيالإملاح

الجزاثريةالدولةستملكيالقالضئلةللموازلةلابشةجدأمكلفةمحاولةالإملاح

ابطر،إعاد!صلفرنسالضمنالفرلسةية&Lilانرلكمنربهزمه!،6الجكيك

يف!مئرماوهذاإماله.يسهلمماالعائقهذاولهس.الزراعيالإصلاحتحققليابايثروايدخل

السهاسهةالشروطإنRousses:11روسمفاوضات!د067Buronيورونالسعدملاحالة

حهةت!لمنالمقزرالاشتراكيالنظمثطهقطريقليالضاتمنعددهايوازيماكولف

.الاسقلالإعلانلدىايحرير،

علىتمدالجزائر،منالفرنسعةا!مواتيرحهلخطة!ضعأفا،العسكريةال!ثرو!أما

الكلمد!المرسىقاعدةاشحارحقلرنساوكنح7"،الاسكاءافايةمندد،أ،سنواتثلاث

Regganeقه!زاتواستخدامابووية،قيرمابمتابعةلهاكسمحكماعامأ،45 j Ekker

طسخلال،الحقأيفاَولفرن!اعاماَ.،5لمدةهاماكرو72،،-دشار-كولومبوكموعة

Inوأمفويلاووفانبشار،-كولومبليالعسكريةالمطاراتباشخدامسوات Amgue؟

ل!روأنالمهمومنولولاريك.لونمطراتعلىقنهةتهلاتالمدةنفسخلالتمغوهي

باخهارللفرنسصنالمفوحةوالمهلةهو،يتفاءلالجزائرليالفردسعةالقواتوجودأنإلى

هؤلاء.73"لمماعالراعيثمالةوهو،بختهم

يسمحالذ!هوابفط،ولاسهماالمحراويةابرواتاستثمارحولالالفاقلانفىلكومع

الحعصدلكللجزائرددعأنفردسامنطلباًنو!دالفوائد.بأفخمبالاحفاظلفرنسا

ايأيم!ادلمماوغازها...المحراءترولكلشمرالقابفطة،الثر!تليتملكهماالق

دقلأنالموكةالحكومةعلىكانل!نهالجزائر،ليالعاملةالبترولةالثر!تلهذهالجزئي

داخراماهادمة،المسقلة،الجزاثردولةعنبالنهابةالايزام،طردقعن،الفرنسةالطلبات
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لوال!لمفرنساكالت.اك!وبنيثرعيومفاوضوحهدلميحركلكمثلكهةوالاعرلم!ب

عنما،J-كلعلىدلك،إلىتهت,الان.ك26الموكةياطكومةالاعرالىعلىببراحة

دانه،دولة6كمعاهدر!اَيغبرلمهرإدانصاَ،وزرائهاأحدمعووتَعتثمالها،مععاوضت

.ك!الفرنةالحكومةعدطلسهمهاالقالإرغامعةدلكمعيملك

-isومناللاد.داقيمنمقطعةغررلهذهلملمحرلمء.زلكليبمالملوطهة،لملآرض

لقر-!علىالاسحاءحولاثوراتلانوهكذاالجزائر،منيخزألاجزءأفالهالمعزف

أماوالساوؤرا.الواحاترلكليبما،الجزانرالمحالظاتممموععلىموعدهحذدقدالمصكل

ليايرحهمانحوعلىحدة،علىمحالطةكلمسوىعلىلاالوطقالمشوىعلى!لناليهج

.لللاددقسعمإلىالوعوللأمل،الفرنسيالولدرجالالدا!ة،

دالجشةالاحفاظ!نتحقرأنهذهوسعوليورصهَ!يالأللال!ةتمضنطملىلامةورلض-

فايةمنلدءاَشواتللاثهيالاختارومهلة.الجزالر!ةالجنسةعلىاطمولأو،الفرنسة

إ.-لوiالدائرةإطارليالجزانريةالمد!ةلا!وقتمغالافالمدَة،هذهوخلالالاسخاء.

إلىالقلىلرلعينابالرلعدومحح"،صالم"تمثلالاتخالةيالوكلالف!للماوكسضد،

اعططل!فماالأورودصن،منكةنسهة،ووهرانالجزالرمديقلي!نولماالعددلهة.فخ!

الجزالر-لنللمواطينضفتفقدوأخرراَالاسكاءمه!علىالتمويتووممنيد،أخاصأ،نالاماَ

6،العادوحريةولرنسا،الجزانردينايقلحرية،الفرنسيالمدفيالوفععلىاطلألزينمن

والفماناتوالاجتماعgابقاالحرياتلهموفُنت،العامةالوطائفليوالصن،والحلم

وليالسهاسعةك!.المجموعةأو،الحزبصفةلهلكونلاخاصتجمَعكهمويدالعا!مفمة.

يمفتىالجزائر،لياثعمونالفرنسهونأماك!.7الفطناتمحكمةإلىيلجؤواأنأيضاَوسعهم

واطرياتالحقوقمنأعدلهميفمنالاقامةشروطحولا!فاقمن!سخدونلافم،أجانب

!حلقصماطائفي!زأودعفيلديركلمنويحمههم.(..وايجارة،الحلم)ايقل،

فاناعملة،ايأمهماتمنمأمنلييكونوالموإذاالمكتصة.ضوتهمأوومما!ميأمحهم

سلفأ.مقرَرعادلdدراصلم

المقايلهوللجزاثرلرنسا!قت!مهالذيالعونَأنإلىيمراحةيثروالحاون!اقولكن

الطحصنللأشخاصالميهسةوالحقوقلرنسا،لمماعالجزائرءفهاالقللفطلاتالطعي
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فحهاالئلاباجم،المحلةلالامازاتوالاعرالى74،يابفطيمللمحماالمكتسهالحقوق

أففنطامها.تمُ!نأن!ىلأيكان.73"ااوماالمحراويالتروللقانونواطافعةلرنسا،

،صواتتخلالدلرم،الجزائرلانلأحد،تمحلمالقيالمساحاتيتمللمحمااًنه؟لك،إلى

دالفطلاتحذوضعلادا.العروضكساوتإ؟االدرلسة،الضر!تلىاٍالأولولةلماعطاء

OCS،الصحراوية،"الادارةوهوباتوى،الطرلانتتفَلآخرجهازمحلَهالانهَمحُل

ابفط،بقضاياالمحلةالظم!ةأواي!ثريعةابموصليسعماولا،الرأيملاحهةلهاو!كون

ممزحاثولقدَماباجم،لايعثارالعلاتةداتالطباتولدوسالجزائر؟!مدرهالذي

للجزائريحفظكونهعلى،الأسلوبوهذاابهالي.القرارهيتخذالقالجزاثريةللسلطت

علىالاطلاعحهثمنقمهز،وفعليلرنسا!عالايعمار،رخصبخحيتمللمابسعادثا

اتح!اره.لييكنلمإنالقرار،كوجههليدشاركاًنمايئرةغ!روبصورةلها،ويعحالممظت،

القالظزلاتعن6لكر!عطظوهي،الأمةا!ملطةالأمورمنالامازاتهذهولست

نف!زهاأنريب،كلاوسعا،وليالفرنسحنن.المفاوفينطساليالموكة،الحكومةممثلوتجلها

دالعالقالنفطهةالإفار!أنلهدوالمنهةالوجهةمن(مايعاسي.والآخرلقأحدلحابسحين:

سفأمهاةدترولةساسةأيةوجودعد!ممحكمتمامأ،جذدةدكنلم6دريونالجزالمظوفونعنها

نظ!معلىكلهاجمد!ركهزهابسببالمشكلةكذهاقمتقلماالتىالمركزدةالحكومةللمن

اكبرد!اسهة،حدودعنيكشف،نفسههوالفقابقصهذالكنالاسقلال.وتحضقابظل،

حدودكدلقفكانتللنفال،الموكةالحكومةوفحهاالأهداهـالقأنوالحققةأمعة.

دوالعلكأن.الأولىيالدرجةللاسحمارمعادنطوليمنإلطكظرركانالاسقلال،

ثطيالقالكفة6يالشارمححولة،الأقلعلى!نت،ل!فاتجاهلة،لكنلمإنالإمبرياية،

ومعاثافي.المقامليوضعقدللاسحمارالمعاديلالنظلمانذلكوبحكمالوطة،الايديولوجا

الجزائريسهادةيملماكللي،يلينلاوعاداَشديدأ،ح!رأأددتالموقةالحكومةأن

والجزاثر،لرنساليناولقاتبمسقلالأمرلعلقعدما،الم!دئةإلىأصللدتل!فاالسطصة،

يطهبلساهلت،)نأفاإذتماماَ،العكسهوالفرفسيالموقفو!نالاتتمادية.اكحيةمن

ليساهلقطمسحدةككنلمل!فا،الساسةالسهادةيقفايايحلَقلمحمامحير،أوتل!لخاطر،

إنقا؟هيجبالذيالهامال!ثيءوكانا!بقة:مسحمرقاليا،!حاديةبممالحهاتملفعما
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إلىلابسبة،الهامالثيءهذا!نإر.الطرفيناحةمننحتلفتين،زاويتينمنإلعهمنظورأ

لانلفرنا،بابسةأمالالوية.إضافاتفهوا؟تي،اماالوطق.الاسقلالهوالموقةاضكومة

ليايطملوهذاالإبرياية.سهطرقاتواعدهوعلهه،الحرصيجبكانالذىالهامالشيء

عدىالطرفينكلاسحملالذيهوقادلة،خدفعةأف!ومناطال!غرالنظر،وجهات

.إدشانلا!فالاتق!اية،لأويلات

لاسأقيالقالقلاتضدو،صا،،ضماناتالأولىيالدوجمةلمحها،لرىلرناوكانت

هذهلىرصتالاف،للكيليالمسقلة،لالجزائرالاحفاظعلىحريمةكانتولماالاسخلال.

لبراية.درلةإفالمصا!ا،ومحرمةإلها،لابشةمُطَفةجزائرلةدولةصورةالاكفاكاث

الحقلهال!نودايالى.I61والاطفانالأمنضمالاتكلدقدم،أوروبعة11676-ولسودة

ئمين.ولققثمالي،عونِمنلقدَمهانيمكنوماالاخمادية،لرنسابمساعدة

نأيمكنالفدجزالرانالاحتمال!مليلمنه?Lavauالسهدمؤكد،بحق،يلاحظهمارعلى

ليستكون(فا)إلاجدأعاتلةشكلمة،لديمقراطةيخميماعلىالؤتعات،لهذهكستجب

راتأللاتاولالرنسا،لاالها!رفشاإنحتىوهذاجداَ(،ضيفة!ها،سوضعالقالشروط

رلك،محداو!ما7،11.ْالأولىتارلاليجداَ!ر!مصلاتلهاسثرونالأورو!،الأصل

محوىتوضحايحرير،جهةمحفةقامت!ان،لي6الأخررالمفاوفاتاخ!ام!بلوحتى

خلاللحزفهذه!نتلئنلفرلسا:المنوحةايراخصعدودوولنابجزإ،الا!فاقات

)!ايكروالنرقَان،لي(النوويةللتجاربأنشت)القايجريبةلالفواعدسواتكس

Ekkerهن،نوويةتجاربلمحهاالضاملشطعلافرنسالانوهاماجوير،به!ثاروكولوكب

نح!لفدولعإلىحئتمضيالقابهد!فولمااعلى967,الجزائريةالسلطات"إرندون

الطون،علاتاتاما!.ابحثموضعالعسكريةالا!فا!اتلههالوضعأنيمكنالقالحالات

مم!نا+.بهيُرلَهَنأنيمكنلاعقدوهووايصر،ليجديدالمابلوالعقدالعقد،عفةلهال!ن

لأخذكدماوكعححاتدعديلاتإلىتحاجأمر،الفرنكمنطقةليالجزائرإبقاءف!نوهكذا

ايععاديمكنلالملهاباحةهذهومن:الجزائريةالاخمادبةايمهةفروراتالاعباولعين

ولرنساالجزالردينالأموالرؤرسنقلحريةم!دألىنلك،lرعدا.الجمركةالحواجزإقامة

المكسة،الحقوقاخرامبدألمنوكذلكابقل؟هذاعلى1)04معايلاؤمالىيحتاجأمر
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ئدخلدأنجمبحهثابفطي،ابللرحئعال؟أيلياولئمالوضعالفرضأنيسعه

لُذلأحهث،الزراعيايلليأوالمحراو!،الرولىابطامليابطر)عادةإم!!ةالحساب

عكمورلكلبورأ،الأساسةالأهدالىمنهدلاَيظلمماواصع،زراعي+إملاحالمماممن

الذمميالعونلان.اه!ااوأخ!أمعاَوالإقط!ة،الاسحمارىالاكلطاعكنمضةالماضهةالضرورة

ولاقديدأ،لاإلنالابشةيث!كللا،الزمن+والمحدودللجزانرلقديمهعلىلرنساواهت

ا.2ه!اطاجاناملاصةا!رالانحاد!ابالاماخارليأحراراَيدكاإنهولافداَ،الترازأ،

يكشفالفرنسصن،ث!المفاوفينآراءعنجداَالحد"الاسقلالط+التأويلهذا(نريبولا

محرْدلرنسا،معالمعقودةالالفاتاتأن(يضرأ،لرىاليالموكة،الحكومةموالفعنيوفوح

اللحالةلطنا،ماأنفىلك.كالىمنوأمحركافأ!بريراَالالرولىلبرَرهالكتكة،ممالحة

لالثز،!رتفحذلكضرورةوكانتالجزائر.الاعتراهـلاصقلالهوإنما!ها،نحنالق

الهوأ!وشعالطئى،يفف،ال!ولهفظمةتمارسهاالقالمحروقةالأوضسعاصةوأنسعما

نأىالمثكلة،لحلىَلرصةيأدةجذياَ،،كوديأنودوثكلاعربهرالطلالميندينالقالمة

6294عاممنالر!عفىلكليالرماد،طعمفاوسعكونجمدأ،ماخةسئكونالسلامإلىالعودة

اهـنطمةغضبس!ر12الساعةلي91/3/6291يومابارإطلاقولفإعلان(نرلك.

يابسفولقوم!والجماعاتالألرادعلىالعدوانليالعفلأتمى!نلعولهالق3

ك!ثكلووهرانالجزاثرمدياو!نت.العرقةالكرا!ةعلىوالحفزوالالارات!6والحرالق

!الؤلاءواطاعىالرائعالعالمهذاعاصمة(والواد،لابإنثم.العفهذاثلضحةخاص

فهتنطلقعضامعكراَإلا!عدولم.المهووسةالأشواقعاصمةكمحCagayous""كاعادو

ك!ههه"الجودلرددهاالقوالأيمانواللعناتالدوبةوالظبلوالرثاثات،الرماصزخات

ALالفرنسهةللجزالراطمسةالمقاطعيكُزرونالذكن - GE ...EIR FRAN- CAISE،

.تعالمجممنرجفةكآخر

أحعانأ،ايلازمدالوجودحذةَازدادالذيوالافطراب،يالففدُئن.ماخبلسلامطنه

خلال6الجزاثرليالفردسةالسلطةتمارسالقالعلا!!لمفوفةقيتي!:صلطتلجملة

والسلطةالمصر!؟لقرووعلىالاسفتاءولينابارإطلاقوتفلينالظصلالالقالىالعهد

اللطةإلىالفرنسةالسلطةمنالالقالوتحققإداريةوظنفتمارسالقالموقةم!"ايفذدة
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وجثىدومأ،موجوداًكونهعلىاب!ت،لياالمالعالفرنسيوامشالمسقلة؟الجزائرية

وابطقة،عكَويطهرسزيتهعنتخلى،فخمةع!ثودتملحصفولهيرىالذىالخروو

لرقفدمشلبنغاليقوموهو،الدينعزالمقئ!ممنودفعبحفز!قومالقللجزانرالمسقلة

الموتةايعذيةالسلطةإثرافتحتالموضوعةالمحلهةوالقوة؟OASلدالظيمةالكوماندو

ايضذيةالسلطةعلىإثرالهاثوئنالقالموخةوالحكومةمراتجها،صعولةيومكللزدادوالق

ابلتركلل!لطة،جمذىلراغعنالواتعليلكشفالسلطاتمنالبهرةهذه)ن.ا"6الموقتة

.4j0الفوالمالراتلكلحراَ

ولينلعها!ومالذيالواعانرلك.خطرةلأزمةتمز،الموتةالحكومةلمنالحارجليأما

ليالوطقالمجلساخماعخلالالحرجةمرحيهيدخلايحررو،جهشليالعامةالأركانمئة

عدةإلىايحر-كلجمبهةLA)القسامإلىويؤدَى،6291وحزيرانمايسيثهرييينطرايلس

ليالاسقلالإلىجوعلهة3يوم!ملجويلاص!يأولاسفتاءدعدالجزانرلانوهكذا2!ي.يثُلل

وغطلأفسدالجزائر6لأورويىموالجماعةالهجرةأنفىلكخاص:د!ثكلمضطربجو

OSAا!مظمةله!اتالذيايدموأمالبلاد.الاتماديةالحعاةويثل،الإداريةالأعمال

زيادةعلىساعدتقدالداخالةالتحر!جهة(زمةلانوأخ!رأثاسة.آلاراَلركلقد

%إلىنرiلجزiومولل!ن.العامالافطراب مادقدرنصراَكانالظروفهذهثلليلاسقلال

لمايحردرجمهةلأنهزيمةَ،و!نئلغ،تدلبضل،المئنالهدلىلأننمراَو!نهزبمة،كان

ثُللعدةإلىلانقسمتخلالاقا،علىالنلبدشطعولم6الاسقلالمرحلةمحامةلسطع

العدوفدابفالهوكانفها،الأولالانسجامعاملأنعنلذلك!شفةمتعارعة،

نخلفة،صولأقمعحركةهي"حزلأ،لهستوكأفاايحريرجهةبدووعندئذ.المشترك

مضَدكلالحققةليإفامغاينة.ومسوياتنخلفة،صادينعلىالأيث!ل،محدديعملكقوم

ليايحر-!جهةولرعالموكة،والحكومةايحرير،وجهشلالولايات،الناية:نفسإلىمخه

A,،)ه!3الوطهةوالمنططتفرنسا، UNFAتحهلأ,UGTA)هذاعناصرنخلفوهي

الأولا،ساسلرلمالذيدفسههوايوعرهذاالوطق.ايحربرحركةهوالذيالمضَدالكل

!دو،المشنرك،العدوضذالنضال(قءتمالذيالواسعالوطقايجقعكانمابمقدارلوحدقا،

عنودالتاليالوطق،الالفاقعنالطاهروالحرلبمر،الأساسي!لفامنواحد،آنلي
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آخريثثَالاسقلالإلىالومولمنيجعلالذىهوايفأايوعهذاوانالوطنة.المشروعهة

السهاصوالعملايحررو،صشالمسلّح)ابفالابفالمنوتمتزخاصِثكل!انحارلحو

!طؤرئلخصأندبمكنؤرها.Pتهجةهوبلالموكة(،للحكومةالد!لوماسيأوايحريرلجهة

يلي:كطواطارج(،والمدنهة،)كالقريةالعملمحالاتنخلفليالوطقايحردرمعركة
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الحمميواجهالذىايحريرجشهجومعلههويهمنالبلاد،داخللييظل،الأولالعمل

العملويتحأيفاَ،هويقدمالديلوماسيالعملىوكان.ال!ئبمنمثكلةهامةبوحدات

إلاءبين!قومالقاكنةالفترةليأماالماعدة.الطريقنفسليايحريرلجثىالعسكري
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138-014ص:الجزالرية.الولجةالحركة:".3

للعلومالجزالريةاكلةل)3791-9391(اطزالري.الشسالاتحاد0كولو:اطزلي،هذاحولأنظر-09

769-5001ص:،7291د!سمبر4العدد،الماية،والاضاديةا!نوفة

278-283ص:ولرنسارجمالليْهةمناصةخلاعاتلاكو!ورجانك-يقذم"1
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rcel-انطر! Peyroutun*الجرالبطريقبلىنليدوغولوللخرالالعهد،لذلكالصما!كممهـ

كحرو.

الوط!نبين!تالتىواحمالاتالجزالر،ليالحلفاءنزولبفضلممكظ؟ص!تلدايدويلهلىار!ن-39

هذهصلأنظراللض.محمدهولظي،اصلمن،أمريكيضابطثفضلالأمريك!ةواللطت،الجزالرين

13:صالجزالرىال!ئعبب!ن:يو!ولووسف:ابقطة

ويثرح4!وص4891ولberationنشرالجزالر،الريةالحزالجمهوريةبمانحول:ليابمىانظر-49

ملحقدصريحاتانظرعداو!ة،منلمحهامابسب"ولقة.ءنددلاَمان.كلمةْاخهاريهيعماسلرحات

ههصالان:ووليوسفمذكرة

المَكرأوالمحلرضهاأنالجاسهةلذه،السليلرداموشن!لجيتخلصوهرالعى،،ويؤكد-59

الفرنى.الماركلعزيمةمنثطلط،المسلمينللجزالرين،الفرنسةاضاه!،الماليلمغ

الأصحمار،خدمةليوضت!رةوم!ة،إلطوصول،كخقةالجمح،نظرليا!وم،السماسةهلهودظهر

3":صالجزلألرية.الجمهرريةإلىالطن.من

الحكومةومفوضالمحلمينالمندوبينيضموهوب!ودوناظاكمولمن4391الريل3يومأنشط-69

ك!نيتآصأو

241-243صالجزالريال!ثصي!انصمرل،يوسفمذكر6مل!قلالملحو،الطننصألظر-79

الظر:ابن،علىالمطلةكلودودوصل،!ودونا!بقالطمللطكمخلفأكثروالجنرال!ن-58

128ص9491ابهفةمطتاطزالر،النرلحة،المىلةلاطزالري.الطنصمول!2،

علىاحجاجأ4391،شبردورةضوررموالدعاس(لرحات)ونهمكاعرهادعنىو!ن-وو

ولدالذىلمحويت-بلومبمضروعمأخذاشحاء،علىدكلدالئ43"أأوت6يومالمخذةالقرارات

عوكه2ص....بنا:!مرل،اتهراراهل!لصلظرأو.يموت

عاسلرحاتكمصرممكلهو!نا"لة،الجلرصاتليالعر!القحمولمحىالظلر،عدصاحوكان001-

عاس.فيإلىالأولأرملكطكابلمالا،إلىالأخ!هذاأرسلقد،الجبريةالالامةحثمن

ليبهوساإلىعالرصعنيماخروالمأخا!همدسهلفى(12)وعددهمالجعينبعنىانحمينعلى-101

إلىوكملحقكه!ي9صابن!نرل،يوتأدظر8،الأدارعطفيكهوالكي4391اصبرأكوير15

ثوكول..الجرالبرداية16/01/4391تاريخاجمعتالئ،الوطنىليعرووالفردسة!انْاللجنةذلك

بدايؤكدوهو4491نوفمبرديممبر42يوملنطةليدوغولالجرالظليبعدالقراراتخذ-201

بالوضعالاحخاظحقمعالفرنسةبالمواطعةالاءصةلنخةولِحرف.والمسلمينالفرنندينا!واة

63-7ص....ابن.:!مرليرصفنظرأ.ل!ث!يا

91(كهيتصر)43ه4عدد،!هliطالما،11عحفةْيىالردامجنصانظر-301

برلمارباريىالاصحمارىاللل!بهليمشبمهو،!وبلعألهإلىعاسلرحاتيئر-د40

:2؟أصكو2

يفرل:يوصأدظر"ك!94.مارسط2يوممنانصدالذممياهـسل!مؤتمرمنبدءأصعماولا

!24142:ص.نبا
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أصدلاء3،طماا!اصوللي:أكروفداوودأنظرسعاول،واطريةابناصدلاءجميةلطورصل-604

بقأ.طمذكورمملر.ابنبنرلروص.واطريةابمان

لشطنة.كاللي4591مايى8+حركة:رضوانلايتعادلدىاطوادثعنصور!انظر701-

13-18:صههوداةدالياكلةاكريخ،ليالعلاللدراسات.!ثهادة!!اه،فىا".34.ول

Valetلذمهالاطءات،لهذهعمداَومضخمخاص،بشكلمطولوصفحمالكد80 Eugeneكلله:لي

4391مالىدحدلتالئالففىبخموصوا!قةالجزاثرية.الأعاة

892:ص91هرالكبرىالفرنسةابمثوراتباريى،

عاميبينالعملعنالططلينعددمنالوالع،ليك!أزاداعل!نللس!ناترع،الاهارإن-"04

اطرلي،مماثراتمنإلياضفمامعالشوات،هذهخلالالزراع!ةا!صلللةوكانت9391-4591.

لوثييط!الئالأرلامالظروأوئة،امراضمنعادةماجمطمامع،الأريافليوا!عة،ابؤسوسَعتلد

13-18،ص:4591مايى،8حركة:رضوانلابتأيضاًا!نادأدظر79-124ص...الوطنهة.نمثوء:لي

نسحا.نالرةكالتابهبصادثأنأوضواالملاعظينأكرأنإلىاكسبةلذهبشر-4د0

الرهة،الجماهكلحركالذىالعصقالحبهيالأرضبأندكل،ب!ثكل،لايتايادرضرانولدر-111

الذيمقالهلىالفكرةهذهيىيوصونراه.45:ص4591Xماي!8.حركة،غامضةبمورةذلك!نولو

الظنو!ة،للعلومالجزالريةالمجلةل،الزراعةبالأرضمطلةأوللاحين6لور:491كهمايى8.يوم؟عوانه

اء401مو7:ص7294،ديم!مبر4،العددوالسماس!ة،،والاضادية

عامة،بمورةالوطة،الأعزاليقدرهالذىالرلمهوالجزالرى،الطرلىمنخهلألف45رلمإن-112

والموجه،لمحهك!،الذىاهعذلكنالكالثيء،دضمهالدة!دوانيمكنالذىالعددهذاوراءولكن

)نثرTuetالجرالدراسهاالئاي!قلجةضروورس!ن:قربرانعلهشهدوددالجزالرىال!ثبضد

للطكمالعامالكردر!ريرهوطمل،خر3و!رير(،47491،عدد...ا!طنودةالملومملةليالقريرهذا

ثمب:وكوانه،4591أصبر8تاريخ!ءا!،Reneءه!عكئىكازافيرو!هبصالعهد:رلكليالطم

.32:ص.قسنطنةيأهال

الةمنمارس46ليإلاصراحهيطلقولن4391مايى8-!معهاسلرحاتصعو!اكيصةولذه-113

ارلاموهذه.بالموتيونهاعكم!هوأمنوأكلرسلإخلاء025العسكردةا!كمأصدرتولداكل!ة.

4.ثه:عىالجز!ية،الوطةلثوء:ولوثي*3:صطور،الشمالةألريقا:كايهليصلهانإلهيأشار

915:مىالاسحماري،الللبس،لرحمات-44"

016-162صا!بقالمملردابصألظر-115

نأفىلكالفردسي،البرلانليالجزالرتجمثليمحلانونفالككانعامأ،115مدمرأولأول-46"

ممالحضفى!لتوهكذاخالدالأم!نهاجلي0291عاملدمالذىالطلبإلىأصمىدرغولالجرال

د.93مىالمصصر+نفىالفرنسةال!ورصازية

14-مىا،!حمارىالاللع!اسلرحاتىليليموصد!المئروعه!اليالر!سةالنقاط-ن117

.16ك

لدوألايمكنلامثروعاإن.يلي:كطكلهدلكالجزالرى،للطنالديمقراطيالاتحادزعم!يعلل118

اشاء،دلاالعدد!دونال!ملوالطهعق6،وحمداتخاول6لرةد!ضالئ،المطلقةالديكقراطةمعفسجمأ
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واشقالهاالمزوعنلثأتالئوالاجماعةالمعويةالحواجمزكلدقطأنبانظرولكنالمواطين!اتبين

ابظمهذاناظزالر،1ص!نكلوحاجا!مطامحليكلملة6وحدضومأنوبانظرالاسحمار،منكامللرن

المد!ة..للضوقالطملةاولرسةباتجاهامحليالنمريقودالأوروب،النصرمصاعيفمنكونهعلى،المولت

76!:صالاصحماري.الل!ل

صلهلة2اتخاباتغض!هوحدثأألثطالذى!له!حمأ،الديمقراطيالاغادعلههعرصمااول!ن911-

دومأالري،PPAالجزالريالئعبحزديأنحينعلىلمحها،المثاركةواولفة،التاسةللجمية،4691

من72%/ه)ا،تخاباتهذهليالديمقراطيالاتحادعلهحملالذىا؟هرافيحوكان.المظطت!ثطر!لن

الخانةرالحةككنلمإنابظلى،الضمنعدمرالحةفهيفوح!ن13Xمنمقعدأأ4والأموات

4891ثاطمنإَدد،الد!راطيالاتحاد6جمريدتحملهالذيالموانهوهلىاإن-012

اما6ليأكبرمامةامحلنللس!نويفمنللجزالرالاسخلالمنشأيخاالل!ورهذا!ن121-

هنهداخلا!لمحةالاتخابهةللدالرةتساوِتمظ!ايقومجزالرية،لجممةَإدشالهو؟لكللجزالر،السماصة

العرمة،اللفةدملم!يشجعالمولة،عنالاصلاميالدينصولهحزز،المخلفةالأشهةحذلىمعالجممة،

ت!اقىايحلملاتصلLai'4791(اصبر7)2!ررلمس!*5الفرنحةالولال!ليالديور،هذانصأدظر

935ص:أيفاَ،ا!بىَ،ممصرهليولولورنو،هؤ،صالذكرا!يقالممدرليصلطن،لأنظرابص،لهذا

حرديأعولأرونورودكل!وص6191ماسروو،لأريى،الجز!4،.الم!ثكلةمحمهه،mnواولرمان

272-261,,#لايارلارلىالجزائر 6291 Fayard

277ص..أعول:2رونورو!324-034ص!همصرهصلمان-122

ص4(وو4صبر)081عددEspritكلةيى....اجممعة.الجزالرمنجلبواحدمقالةخاعةيمور!والظر-

518-527

الطورلودوردوالظر5198اتخاباتبعد!،3الىالديمقراطيالاتحادإلىاييناعدادهطت-123

372صصابقممدر،المسلمةالثطيةلألريقاالصس

918ص:ا،صحمارى،اللل:لرحا!عباس-124

ية(العطالأ!ةليالفرذمهة)الثية5+3الفرلسيالاشزاكياطزديليهيمماأللالملةهذهلكن125-

الثعبلدىالاضراكي،اطزليإلىدالقماسالشهوعي،للحزلينسأ،الأهماذلريف!ئرماوهذاملأ.

يرىلجزا

الجزالر،لِالاقراكيالاتحادداخلتضلونالثهوعون!ن0294لولمبر!كورمؤ!رانقسامبل-26،

أجصرونالاتحاد:هدانثاولتصلالظر54!وعامنثأالذىالاشَراكيللمزليجمزالرى،لرعوهو

الماصاتةكلبهوكذلك494(.،ط3948)منالجزالريةا!لةقيهالفرنونوالاضراكون.صريى،

986-477صسابقاَركرممدرالمنرلي،دالاسحمارلِة

ايبلاع،الظيكثفأناكلهللمولهةقشبحزليكلرعلى:يليماخاميبشكليوفحالذى-427

المسحمبرات،ليتحرريةحركةكل،بالكلاملالىلالفعَل/-فييدوأنالمسيحمرات،ليالامبريايةاسللعنثفقة

تجاهضااضيةعواطفال!لدَعمالللوليلييفذىوأنالم!حمرات،منايرودولاميريالىبطردوالمطلة

بهارةعلىالجروبول،جمودصفوفداخليعملوأن،المضطهدةالأمموليالمسحمرات،ليال!دحالضب
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لللولةالأرلعةالطلمحةالمؤتمراتةليال!ملابصأنظرالمسحمرة،للضعرليافطيدكلتجاهالمشمر،الئفب

93ء4:،مى،ثو2طسررو،.بارس.الئوعة

جرون:3ابئطة،هذهصلانظر.ال!ثوعةلعةايضذ!ةللجةالقويايدخلبعدفىلكو!ن-128

:صالملرلي،ليالاسحمارلمةالسطساتلي2491(حتى2191).مناطزالر!ةقيهالفرن!ون.الضهوعون

21.ء402

-912LipالاخراكهةالثمةليعلهصوتالذىايوميالعمليرنامحلِهنهعنعبرSFICلصدى

Jurquetلدىابصألظر289،.ألريل22يوماجتاع!الي،بلبس Jacquesالوطة6.الورلي

89c-79محأهenalreاد.موواتيارلى،/2املدالدولسي.الضوسواطزليالجزالرية، o,,. 7491 Ce

الطلش،الأهمةإلىليللاتالطمنالثرطعنمائرغ!صالىواحدآندوكألههناالأعمالجمدولهـهمدو

ال!ثعوعيةالفصدللدى2491،شةبرلمانْاندري+شارلبمالرةلفذالذيالرايشرةلىمياشروجوالي

دكرممدرالممرليليالاسحمار!ةالصسات:كالهليج!ون+،03الاصقماَءهذاصلالظرالجزالرية.

ليدفسهاالثبهَللمندأكدهاعدالومياطدولليتدرلعالذىالموشإن.7s1-s91ص:صاقأ،

من2291مايى02لولود!.الجزالرتحر!اجلمنالوتجه.ابداءعنك!الي2291جوان27رصالة

3!!:لنشرهااعدالرصالةهذهمنك!8السامأةن.ال!ثهوعيةللاممةايفعذىالمحلى 'DEncosse+ء

,.metSchram s65910862,:صلان؟رس-)1853-6491(وأصا.ليْالركة-L172و!ك

الجزالريالثوعياطزصي:ينوانالكشدرْمقالْلرانسواليك!مقذكراكريخهةالوجهةمندلقا!اح

والاضاديةالطنوفةللملرمالحزالريةاجملةليوثورهنضاطهايظحيحلعلىممطمات9391-إلى9191من

كه.ص74961ضة4المدد،وال!ط!ة

دكرمصروهو...الامحطريةالط!ةكايه:ليجم!ثون2لدىأعلاهإيهالمئارالرايسبر(لظر-013

كو-ص:الحزأ!لة.الوطةالورهسابقأ:المذكورىلهليجماك،برركي؟شاَألظر8.!و187ص:ساقاَ،

4ءا،12ةوالصفطتوو

Guennecالظر-131 Nicole،الوطة.اطركةليالر!فْوحربالفرنيالث!وعيالحزديصلاليمحا

.ط934.ص(7291طرس-)!طنفي78العدد

هلأ2.صسالقأذكرمملر:الجزالرلمةالوطةالورةجاك،برركط:انظر132-

واطزليالوططالجز!يةالمألةلدَش:ألظر2791.مارسوأ،جمانفيأ8ليالوطقال!ح-133

(1كو7)جاقي2المدد.الممرليوحضارة+كاردخ:هلةلي9394و98"أدينالثوص

سايقاَ:ذكرمملر.9391حتى9191منالجزالرىعيالشصاطزليدانصوا:الكصنرأنظر-134

24ص

ل.يحظتدواطزالرالكومرن،الفرسيالثوس.الحزلي،ادريانكوماس!ثوتزر:أنظر135-

!2أ911ص7291(مارس)طقي78العددالوطةالحركة

اهـلأسالثكلعةالمالرةعلى!ليلنا91،موعام.لييلي:عمااباصةلذهاوزكانعمارولك!ثف-136

كللمحمعللاسحماردلةالمطللجطه!واصاندمأيكونانعلههوكان.الورىالوفىاطزلياىول!،

الئالر!افالببمةبابسةكانتكطلهموالةلكنلمالشروطولكنالجزالر.اسعلال.الاصقلالألعار

المطقةا!وانينعناكثيالوحشالقمعأنعددا،اماالديمقرا!ة.الحرياتدعضمنفردسا،ليل!فد،
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وبلدا،الجزالر.ليالأولىبالدرجهَوصظهرصريأ.يكونانالكلرىحزبخاعلىسفرض،اعينال!نعدى

ليأوزفن،محمارلدى؟لكأنظر.الطزْوالابب،الجدرانعلىلهلأللملوريتاتصورةعلىوللمحان

181كوأ،ص،2برلمار.بارسمعركةامل:!به

192-92ص:صابقاَ؟كرمصدرالجزالر،ليالصماصة6اطمالدك!:الظر-137

.91!وجما!يليالفرنسيالئوعيللحزليVillearb،كل!هلمحللووبانموتمرلي-138

الجزالرى،ال!ئوعياطز-جمرصالاصلاحيايلاليهذاقسريأنيسمحلرى،لماثيء،-913

ماعلى.اعلهة،الماصةلايثك!تالالظءعلىمرلحماَلفسهوحدانهيدعيالدىافيليلاكمكماَ،حرعاَ

يضعأناجملومندعايه.هدةإضعالىإلىمهاحرهاضطرالضوعياظزلي.ولكنالكشدر.لرانوايدعي

عنعالدولعلىمركمألهجمدعلعه،لشرلىالئاظر!تمععداتوالمثاءفى،1)لظركورلينفصه

مئلأصحالهيعطىلامقلالي،بةالمطعلىوياكلى،الاسلاميا"تمرانضادلدىجمديد،إللعاجميص!ق،

(نظر.ال!ملةالحريةاساسعلىذلكيكونانلرناىدقاعلىطلانعلىفىلك.لردحا،إرادهئات

!مةتحلهالذي،الوطنىللظري!لىالراالجاحِثأناباسةهنهوبذكر.791-891ص:،إلههالمضاراصال

الىفىلك،لعديثرر،لف!ههواثولفان،اخ!ا.الوفىلا،سقلالإطاح،بأكريطلبكانألريقا،كال

الجزالريالثوساطزليلظرليال!ثصة،ابهةصاصةإطرليالصراتحادأولوية

.3891عامبا!طلم،لدوركلهيحلال!ىيوكرث،ملياين98كؤعامنلىالطموناناوهوسعكون-01

.5591عاماطزليحليومحمتىيشمرالذىلوهالىالعر!4791ومحاماوزمان،عماري45941َعامولي

العلومنشوراتباريى:)0291-6291(ابزالرليوالوطةالثوعةابمالويل:صفانالطر:

162-0916ص-4!ثوالطسعة

.دكرهتم!ليالجزالرليوالوطةالمئوعةكابهلي3،!!،أEmmanuelالوصايةهنهصلالطر-141

117-26:ص

94-)!والجزالريالشهوعيالحزليحالةصئهل:صانبرعمانانظرابموفىجهذاغللوحول

كبة.الدرجةمناطروحة-4591(

ةلىالعددهدا!طالجزائر،لي4591عام؟واللليعضوا2َ!ولضمCGTاهـ!لت-143

Plumويرنربلومالأرلامهذهإلىاشارولد4591طيى8صادثدعدمهو،!ه Werner،رولمحهوغال!و

ص:!6%1-وأرار)جماقيك!العددا،جماعةالحركةمحلةليوالوطة.الدي!ية

الأولىادسةالجمعةانتخاباتلي435357مقابل53،ك!دعلىإلاالثوعياطزل!جممللم-48

صملاولواظريةابناحماليلواءمَحتالجطويةايشكلاتولاالجزالرى،الثد*عز-لمحهاي!ثاركلمالئ

كانافي،ذلكوحئ:ْ+ل!قولالجزالرليالسماصيالمو!علىليْملا!حهاوزغانعماروسرلى145-

ابووجوازيةلطصنالماءمنمزيدأقدمأنمنضلأ،الاسحماوتالمثكلةمنالشءبمضتضلىموشك

,unisme,,97:4691.هأنظرالولجة janvlerلا!صCahle ! dةنكيئمAndre, Maالشوعياطزليتالد

عاملكالتالوطةاظركةلانذلكوعلى.الايحماريالصطقلللوطهةالامجا!ةالضمةيؤكدثرى،الجز

91jo!اغ!طىالشهوعيةدمرليْفىلكالظرالمسحمرات.ْكللطكذلككاتكطالجزالر،ليقدتم

صيدةليال!ثهوعي.للعزليالمركزيةاللخةبخ!الذىللمو!مدىكمانالمو!هذااندلكوعداكث!.

.4691عام
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مايى43يومنوابهقدمهوالذىالجزالركي،ال!ثوعيالحزليوضعهالذيالمثروعانظر-146

,PCAادليالفرنسهةالوطةللجمية4791 le Statut de 'I Algerie, Alger, Ancienne imprimerie

4791,V. Heintz16.ص

nهكلسي!دلاللاهشولىل!وخاصة-147 !" jTirny ، Sebdou j!د

لعددقةالمطللثطدات"كه!الطلينثرا،حالمن!ةهذهدالمحعةالشوعياطزليبطتاتعددكان

الفرديوايال!الشضيللعملمدت!االثصعياطزليبحو!ن.الج!ةهذهلىالمَدطءاكضلينمن

الشديديالرعاةفي6،كىنسطَ!و،،بدلكلالرالذىالثعباماالطس-ومحمدبوشامةالفدرلعهد

الظعراكلرمنواحدااندلك،وعداالعدء.يالررخاضعينذلكبلكالواوالذينالدلن،علىالحرص

للزليالمركزيةاللجةليعضواَا459عاممنددءأصمحالذيالغمرىطاهروهوالجعمة،هذهلنثاولَ

يغككنلمالضوعياطزليإلىالجعمةهذهلطالفلاحينالتساليانربوضحالعلطء،جمعةمنطءلد!ن

هؤلاء،مصرمعبطفالذيالوحمداطزليكانأدهاياسعلىولكن،ماركسيايديولوجيأصاسِعلى

قفاياهم.ومتم

Sivanأنظر-81 Emmanuel017-472صسابقاَدكرممدرالجزالر.،ليوالوطنئالثهوعة

ظمحهه*Jecolولمنلكsذكر4391،برانالفرني،الشوعيللحزديالطثرالمؤتمرلي-914

155ص7191مابروباريىالاسحماريةوالمسألةالفرنسالئهوعياطؤلي

وا!ول!ة.را،جماعةالاضادية،وبر!ا.الجزالريةالهجرة،LMuraccloleلدىالأرلامانظر-015

43-31مكةالجزالر. 05910.,: Ferraris.الجزالرلرنسا،ليالجزالر-!نلللولة:الطبا!اَانظر

فز-44:ص،أكهكوالجزالرية،الوطنةاتابثور

Nguyenال!حار3لالائذ2معرولأكانالليت،هوثيهوالمسحمرفىلاقادالأولالداعي!ن-45د

أنظر2691الريلعتى2291الريلمنظهرتالقPaneهيباعهاكطقةالمحمةوكانتAl،ه!ع

24-27صصاقأمذكورممدرولرنسا،رجمالطسةكوكور.لاجان

232-235:صمابقاَذكرممدرالجزالرية،الوطة6ابورJacq*هJurquetأنظر-152

474-488ص

منلوضحكظهرلببمةاطالديةaابوأنثم.لبجمةشرلىرلهىالرعة،الوبهةمنهذا،و!ن153-

!مةإددام3دائمأ279ماروليأدر!اكاليإدداميا!عمصدرتالئباويى.الالدامصحمهعوانخلال

ىأبل،منخالدالأيرعلييشرف!نالقللويدةجداَواضحةاثاراتهذهوكلألريقإ،كال

Cartier:ألظرالالدام، Jean- Louis2691-9291(ا!!ة!مة.اول(iللعلومالجزالريةاعلةلي

589-959ص7291نولمبر2ه4عددوالعاسةوالاضاديةاطقو!ة

601صسابقمصدركسرو،لهةال!ثطالريضا،صلانأنظر،-154

الجزائريةا!لةلي(.2691-9291).الأولىألريضاكال.لمحمةلويى؟جان،الموضوعهذاصلأنظر-155

الوطة)الورةجوركههجماكإنأخرىجهةومن339.49-أ7291،ص:دولمبر4،عدد....للعلوم

العطلمؤتمرالضاداقءتمالنجمةلثوءأن!رضةيذكر،c742-142:ص.!دقممدرالجزالرية(.

91ك!-اك7يومألريضة،للشط

Jeanالظر156- Claude Vatin.302:ص.بقساممصر،وامحمعيخاكر،الماصةالجزالر
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ص:9*ط!9.يابقاَ،ذكرتمقالة....ألريضةكالجممهَاولمح!+!ء،--5!جلمأاأنظر

lوا"ديالتحريرهود!ورها،ليلبجمة،رس!المعلنالهدد!ن-158 الر!ا،كاللمسلميلمفوي

الثطل!ةألرقماواصخلال

اييننعلرارمع3391.عامإلىرلمب،يلايعرد،إول،الادارةهذهليالمتمضافامالمنطفإن915-

أخرىفظمةايةإلىيتحواأنأىمزدوجولاءفميكونانمنلبجمة

ومصالى.وانفلى،علي،الحاجلبجمة:الم!لينالررساءنخلفلينالأمحليىمقمة!نت-04

مه.لا!اهليالفرنسيالث!وعيللعزليالأطرمدرصةعلىالرجلداومولد-161

ألالىالأريعةإلىيصلئذ3ابجمةإلىالمتينعدد-كان162

ألر!ا.كالنجمةإلداماصممل91مواكوبرد.الأمة+31علرلد-163

!ك!ص؟الجزانرية.الوطفةنثوء،لوثيلدمهاالئالأرلامأنظر164-

!رلة،إبراهمم،الأصلحسينمزغةأحدصول،محمدمنمؤلفةلنجمةالضد،الةاللخةكالت165-

الجزالر+لداء.اطزلينثدفثطزكرياءومفدىاحماعل،اطاج!اوى،عليدشوق،مصطفى

ألالى.عثرةيلفرنإلطالجشينان،3791جانفيليالأمةنشرت-16

الجزالري،الشصيأبخاءأيضاَ!ننمه:ما(علن9،6كوأوت2يومالمؤتمر،ليممالي!بعدما167-

باطريةوالأملالمصخبل.رهنحجة،بأيةنريد،ولاإرادقا،ضدخر2دهلدبلاددا،دلح!انأيدأنقلولن

سابق،مصصرالجزالر.ليالسطص!ةsاضا:صلهليلذاثى،.ملدىابمىكاملألظر.الجزالرىللمثعبالوطة

2!و:ص

هذاأيدداقدأحالأىئن:لقول،3791لمحفرىلِالثيلى،ليموتباديىدنالئخويرز-!!فى

وأثارأصل..لطورنحواولىخطوةإلالطيروالمالذلمنأوئكنظروجهةقولإلىالهظلأتالذلك،الرأى

0ؤ3ص:عارر.ممدر...السماصالطور.ليلودورنوالسدهذاإلى

عنيعبروالكياطزب،نشدن!ثدين،الاسلاميالمؤتحرلاعةهاجمواأنابجمةناضليمنو!ن-916

هطDepecheعلهerlenneألظرالاسحمارية.السلطةتجاهالمزتمرون،و!هاالئالمماطةلموا!معارفتهم

3791جانني26لوم

لديهكانالجزالريالشمبحزليإنالجزالرليثبة()اولرعأعشرونلبجمة!نانهحينوعلى017-

ابخلةلي،4791(!فري3791-ه)مارسالجزالريالشعبحمزلي'Collotانظر.9391عامثيةهر

.145-146:ص719dمارس4،العدد....للعلومالجزالرية

.هالجزائريالثعبحزبليكولوكلودلدىللحزليالحلعةالأجهزةلهذهايمفملدفاصطأدظر-171

442-444شص،سابقمقال

صمار،وتجارعمار،صاعأكرتهمليهملادده،نقللمإنالث!مب،عزليفاضليإنواطلاعة،-72،

عرك!مقفةككونللماكاصرل!ولالأطرأماواطاللات(.واليريد،اقيرة،لي)موظفونومحتخدمون

،القول!يمكنوكانث!.بودا،لامميثلطلابأوصطول،محمدثلصطرصاعونأوزكرياء.مفدي

فىلكليوهما،تدالة،الدراساتشهادةعلىيملوعقلأمشوىالشعبحزليلظدةإن،عامة6!عد

147-تصالثعبحزليكولو:أنظرالاسلاصة.ابخبةإلىيختونكانواالولت
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.!ن،لائلاْ:الجا!ة،مذه!لن،3791عاماصدرلىالجزالرىالثعبلحزليالاتخايالرنامجان

لوحدت،واععمحالونالكأ!!اء.ىإفىاا،نعجةإلىكملأنيمكنلاشبامطلىأننؤكدالولجن،

بهوددانوحدكونعلىثيء،كللي،الأعلىثمكلرديأالاحخاظ،لمحوسفاالمطلبم.ا!لهوامافا،مالل

الثعي.حزليليكوئوكلودابعىهذاذكر.،ا!لهذاليإذنالفساللوحد...مثزكعمللِى

157:ص.طيقممدرالجزالري..

!هأ:ص،المصدرنفىكولو،كلودانظر-474

91!أوت27يومالأمةألظر:-175

!و"4أوتملأثارس،لطواعلة6مرإ،الاجماعيصعولمللحزلي،الوطنىللمؤتمرالمعادلوهي-176

ركرمقالاطز"درى..الضصي.حرلىكولوكلودا،ضادى.،للطقمفملغللأجملمنأنظر-177

153-156ص:سابقأ،

كرأ:عىنفده،المصرلىكولو،ذلكفىكر-178

944:صنفه،المصدرليكولو،دلكذكر-917

الشةمنأصبرودالجزالر،لمديةال!لديةالالَخاباتلي)جموان(،378عامالشعبحزليطارك-018

الجزالر.ليالجز!ةالجاطقاتخالاتلي9391,ألريلوليالطم،ا!لىانتخاباتلىنفها،

944ص:المممر،نف!كولو.كلود-كوه8،د

9394صان17يومالجزاري،لرلمانط182

!و8:صالصدر،نفىكولو،؟كر183-

ليالبزالري.الئعوساطزلىعلىالردَلييظهرماوهذا.جمزالريس..علىدالماكدوذلك-484

اعينالم!ننطمةهوويىصرأ،ابزالر-لنمنلهمالفنظمةالجزالريالثبعزلي.إن3794:لم82

منالددماوالطظتإلط،المشينا!توولفونالذلمنالطمليننظمةأكبر،دلقهو،دل،عامة6لصور

وهوالاخماعي،دكونمهصاصةودعكىصفوده،لاللةتملوالفكرية،Jاطرلالمهنالصدررإ،الورصازية

لوطونؤلهملها،8صورهوالذىه!للبطالعمقةوالمطمحالرمحاتعنبالجرا،جماعة،المطالبيدعم

عددالأمةبر!دةدابمىأنظر،سلوكهوخطحماس!،يرعونالذينأوئكهط،جزالريونوجزهريون

6..الوحدأجلمن.نداء3791:نودبروو،

933-034.و338932.ص:صالق،مملرالجزالر.لطالاصةا!اةددَاثى:م.طلظر185

لداطراسص!تحرركالتالئاطزلي،جمرالدلاحدىاخ!الذيالغواناحرى،بهةمنصهذا186

9391اوت27الىماصأ8منال!ثهر،ليمرفيالأمهَ،معبالوازي!ظهروكانتالمودفي.وأعوالهمصالى

.الأصل،صسين!را&،والراهع،عماردنوخدفة،مفدىوزكرياء،الحاجممالي187-

ت!8ص:صا!قا،المذكورةاهالةكولو.كلود!لمهاالئالأرلامأنظر-488

عاس.ومحمدنجليواحدعدلذنواfاطزليمر!ثسإن991-

لننلوذلكاباس،منمعرولاَ!كونانلونمنلوار،عمدالسدالحزليمر!ثحصحولد091-

له.الثعيy.لركهح

165-168:عىالذكرا!ب!اثمالكوثو،كلود(لظر-191
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1ا!وحزةعمرأدارقاولامجمانفيليألئئتولد،الوطن Action Algerlenneلئ

اعابالمر!ة،واحدةصحف!ن:الحرليبعدوظهرت.طاليمحمدإدارقاولاماكلى،الشهرليالشث

La!ل!gerienneا!ابالفرنسةواكدهة،الأحرارعوت Nation

(دارهالذي.Chrponfin'واهـعالظ،الرحنعديديرهكانالذيالجامالكهيْالمطعموهذه-402

:صصا!قا،المذكورمقالهاليكولوطلككدكط.luc-ولluاهـمحلاولسا!ماْفىلاادوعمارهريثد

زكرياء.مفديعلههكئرلىوكان917

دأليعاسلفرحاتمقابيهلعدزكرياء،مفدىبلمناكزلي،باسمالقولهذاعلىعذقولد-502

Hotel Des Negoclantsالجزائر.لط

24،ح!4ص:سالق،مصدر...الجزالويالشعبلهان:يوسفيعنرل-62

إثمالاتخالىإن:الظللال!ثطراشاعطلذي702

182ص:الذكر،ا!بمالمقالكولو،كلودانظر-802

ال!ثدول.حزلىكولوكلودانظر،الشعبلحزليسقوطدنعفاتهصَالئالاتخاباتهذهحرل902

-491أي!:ص،.يرىلجزا

البراى4791لمحفريليصرت8بمورطبضد024

الوفى.الحرووبهةاصولليمحمدحر!ألظر:دياغينالأمينمحمدالدكوررأصهمعلىصكان24د

901-113ص:.سابقمملر

المركزيةاللجةدشردهعفحة،47منكييلاخارهاالديمقرا!ةللحرياتالالحارحركةفسر-212

اكلكأررتكهـ94عامنولمرولط.الجزالريةالوطنهةالحركةالجزالرية،المشكلةوعؤاتوايولق،للأعلام

الوبعةالجممةاتعاباتإلىالخدمدلك.لمحقرراضتالداخلةالأحداثلأنيككلنصأنالوطة

ليالمنالراعلىمنوالادانةالادار!رجمالوامامالفرنعةالوحدةانصارأمامال!يقنسدَانجمبالدرنصهة:

الجزالرللشعيوالسماحالجزالرليالفردسةالاصريالةللجرالمدولىالالطمالرأىأجملومنالفرنسةالجممة

41(ص:2لا!لىافلال)كارع.!+.ء03لاريى،الوطقالو!علىيالا!ءخاصة6يمور

اهـه!كعبانوهك!االزصمْدأمحادْرويد،مايقدريننىفهاانلعالأدلي!نالتى-213

ممالى6طماك!ةعفحاتكلصصاطزالريةالوطهةوالحركة.الجزالرية.الم!ثكلة:عوانهوالذىإلعه،ادئار

اطاليةاطزلرإنروسا،ولينلركماكطلومصطفىامردط،صنعواثطنانعلىالماكهدلييرددولا

12:صمصالى+اطاجاحدصغمنهي

ممدرايو!00005جمهةاصولليحربعمدللر،ت،الانحارلحركةالأرضةالئصلالظر-214

49-،:صسالق،

كلكةوالوله!،للأعلامالمركزلةاللخةبلمن4،أكويسمبر-ليلثرلدليالكلهذاو!ن-245

كر!كح.حارع)4،الطمةالمطبةالجزالر.للحرياتالانحار

الايحماري،الاضطيدعلىالقظءإراد!الجزالرى،وهيالوطنحبهي.الجزكردةالوطةإن-216

منابظل6إرادإول6ابهولةواملاكهالمهالة،وكرامتهالمضةلبدولالجز،لرىالئعي6اصحادعلىوالعمل

بالثبالمفيردداقوهيالجزالرى،للشعبوالطليوالاجماعيوالاضادي،الصاص،ايحريرأجل
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باللمةالئيليهيأخرى6جريدالجزالرىوالبرلمان،الأمةجمريمةعدافالككانالهإلىوبضر-2ء4

لولفيشب،عددانإلافهايمدرلمأنهإلا.3791أوتلي،مفدىزكر،ءعلهالهضرلىو!نالصدة،

الئعب،عرخاتبا!مبالمرمة،،اخرىجريدةإصدارممثروعان(خرىبهةومن،3791أوتدمديرها

الأمة،هياطزليمنلريه6جريدإلىأخ!رراَوبضرغانق.عمدله،الأولالراعيلو!فجمكمابورلمرلم

القظن.الوعليي!ثردوكان(فاَ،لالمر!ة

بمورة،عامةاجماعاتنقدأنلكلعلاى.،"هذا:علىلئهادكهلذاشضوظولم!-391

و!نالجزالرى.ال!ئعبحزليفاضليليلمناصخدمتلدللظهرفاصةوكلظرلى،كل،إنظدونهة،

الا!اليطونو!نواالحغور.واجبأقهميكلفونحي،كللياطزلىخلايامناكضلونهؤلاء

لذاش:محفوظالظرالسطء.ْإلى،لازمةكللدىبالأصيع،مش!يناكس،بقةويثاركهماطز-،بخضهد

!:صساتا.مصدر...ابزلألريهالطسة6اطعا0

عانئىمحمدJاعقا،7391أوت27ليالإداريةللخةاطمةالأعفاءاعقالبعدتمأدهإلىولر-491

يايرلياظزليلادةمنلالدا961J26َهدصيل!ةلي،الأمةغريررلسجلالى،وصدي8ؤ،ل!فري!

.9391

.لجةثلالظنوفة،الأجهزةداخلالوطقالعملضابرنابحل،الثعبحزليعاصربعضإن-591

ليأصس!تالئ!!ا!،بهون6لجادالا!ةالفردةالمدرصة1،وارءن،لئوالمرا!ةالصهر

.4491ألرور

الضدرايةاللجةمنالمعروفيوالأعضاءمصالىاضالمناددهأ9391)اصهأاصبرمن!دوهي-!!و"

(عامكمسثرنمهمندواركمدإسقاط)مع0491برأنصاطزالحلي

171:صالذكر،ا!يقا!ال!ولو،كلود،اللجةهلهودركعيدكوفىصلأدطر-*4

الوطةداظركات،دلكبمعلهلةوالايطالألما!ةالاذاعةمنيالعرلية،اداعاتهالك-كا!8"د

ما.باريولراديوالايطيةالافىاعاتصلGrangeخاصبئكلالظر.اعررلجهةوالممرليالأوصطالثوق

للكثبوأنظر،165-185!ص،7491)نوقمير(نولمبر4،العددفى!ه*!ا!،اهأهernationales:لءب

65-301ص:كا!!،رجمع5،العدداجملهَ،نضليبارى.لراديوالعربةالدعاو8ننصه:

وكلفتالعبهوت."عملةسمتجزالريةشبهةمثروعوضعإنهيقالاسلاتهذهوعن-"4

كااجماءلاخرىثهاد!،الموضوعهذاحولألظرالأدارة.ضدبرلينملطتمعبالطونلابفل،

!به:ليحري!:محمد

.pullsmerevolutionnaire en Algerle Paris, Christian Bourgois8ءا Du .F5!ث،NLAuxلو

95..7591 .P .177 note

مزعة،محلهخلماسرعانالذىابرا!ميالسيعلىلحتملو!نتدداغين،الأمينيديوماو!ن-2مو

يوصفين:هممعاونينولحةى،العنرٍسدهولهمساعدمعكطزنالرزلي،وجممهعام،كحكرد!

17ص:فىسابقا:زكرمقالكولو،كلودانظرلربوك!،وكمدوللبوصدالذورراق

وجمعه.مزعةدلأفي،-الأمين102

بوداوأحدثلوزداد،وممدالصلاححسين-وهم:202
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!لي.عامةاحعاراتالجزالرية-الممثكلةالظو:ْ.الكريمةالمر!ةوالح!اةوالديمقرا!ة،اسلآإلىالجزالري

26-27:صسابقا،دكر

بلاالجزالر!نكلروجهالذيالسكل،نفسعلىاطرصإ،معادلمنطلصا"ضي،8عادبن217

لعجالعملو!احات،نعوالمصاطقوليهلكونسقلإلىالبراثهابظرةنفىجمملونجمأ!ماساء..

7:صالممدر،ض.الجزالريةالمشكلهَ.طبالث

101ص:التعرير،جمهة!صولليحريعمدءكره218

الوطةبيناطلطعننقطعلا؟كرها،إعادةمنجمدوىلاالتىالأهدالىجمكمالا!حمار4الوعةبن921

والجامد!المهرئةوالروح،الدينىالحببوجمودالظلردرلعانالهلمنيكونوعدلذ.والاسلامابزالرية

92:ص..الجزالريةالم!ثكلة...اطديش6ا!المفامميةالمط

!لأص:المصلر،لنى-022

يمفلكي.'nationaiitaireكلمةيشخدمالذيا"لكعيدأنوربعد،لمحماالتمزهذاوسئ-221

باريى-المعاعير-العربال!عيالفكر:ا"لكعدأنورانظر6والمسحمرللهلاداكررةالوطهة

17-02:ص0794،سوى

24ص:....اطزالريةالمئكلة-222

عرية،جمموعةأيةضدبخضاللسالاسحمار،ضدالجزالربهلاتال!يالحرروىابفلإن-223

صاسينظمضدب!ثركه،،لونحجت،أ!ادلكنمهماالمضطهلة،الجز!لةالأمةايناطزالر،لضالولكه

واحدة.بكلمةاسجده،بلوالطد،ا"دى!وهوعطل،ملكهالَرعطح،سمنأىالأبخيلمحلمنلرض

للملر،مه:!نفى

ناأماالم!حمِر،أماميقفال!يالمصحمَرامامبلادصحي،أماميقفالذيالمسلمتجاهدعدلمإنا-224

شك،أمرلذلكالمسحمر،يضهاكانالئالضتمنالاصلا!اف!ريحرووأ!اَطدلىالوطنىابظل

!ولعلىالمسلمينغرحلدريدديخههَ،نظمةذلك،بحكملهست،الجزالريةالولجةاطركةولكنله-

92:ص،مءياا

مو:عى.عامةاغاواتالجزالرية،المضكلة-225

cSartoriصلالنصاركوريالظر-226 Giovanniباريىالديمقرا!ة،نظرية.A Colin

أ-2كهص،3791،

!اماَ:ودعنىضولأنكريدالجزالريةالوطةاطركةعملمنلانهةكمرحلةتصنهاالئالديمقرا!ة.إن-227

5لى:صالمملر،نفى.الجزالريةالمضكلةالثد*.:عكومة

5+!ولnألظر-228 الايار(Fayardباري!الجزالر،حمرليأصول3رون(:)روبرeول

277-286:ص2!و،،

277ص:الممصر،نف!.آرونرو!-922

Oppermannلوماس(ولرمان-023 Thomas75-301:،ص4ك!4ماسكلو،.ياريىالجزاثرية،الم!ثكلة

Iiaussonviد4891بريلهةليجرىماعلى-231 Meta&ئم.بوناليعليصديولي،9491مارسلي

علىاغداءات.بغوانوالمنون5191'عامنولمبرديمبرليالمؤرخ!ولولالانحاوهحمركةكبإن
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F.أدظر.القمعهذابالظتيد-ين.الفرديةاطرياتواتهاكالأدسان،ضوق Jeansonو.Cخارجالجزالر

29-39:صاددامح!،الحوىفمثورات.الظنون

كو!ا.صان8،ء!"!هلوا8gerienneلي91كوصان7يومالمؤتحراجماعجمرياتأنظر-232

91موأوتبريلهة-كهـ،عددالأمةلي.المطق.نعى-انظر233

عذلىمع)بفردصاالجزالرواظاقطا.4!اgenetامحلةالمواطخة.دظمإلطءخاصبشكليطلطو!ن-234

الوضععلىالايتاءمعالفرذمعة،لالمواطنةوكذلك:(الخلطةوابواحيالطمة،واطاكممةالمالة،ابدو!ات

.ال!ءاتلاويكدالأجمووولساوىالوحممة،الاتخا-!ة8ولالدالر:اللولةعنالدينوهملال!ثخمي،

:,31961894ال!ن،داوص،محق؟مل:الجزالر،صبهليلمحويتمشروعدصأنظر-235 p

2791عامإلى2591عاممنللجزالرالطمطلحاكم236

ممالىوصدضل.لمحويتبلوم.م!ثروعوضدبفرنساالجزالرلردطواضحعداءعنيعرليطلذى237

3704،جماني27يومابضدا،جتماعولي3691cأوت2يومالاصلامي.للمؤتمرادليالاتجماعيىبنف

3791لمحفريخاعى.عدد،الأمةصحفة؟ظرصاضبة.بمورةلذلكعدالهمعنالنجمةفاضلوأعرلي

وهدلوا.للوم"لمحولتمثروعاعلى2379اك4مؤتحرلياجمعواالذينا!ضوناحتيوتد-238

وعال،91هولمحفرى8ليالتهديدهذاوكررالوطة.الجممةليالم!ثروعهذانولئةداجماعيأبا،سقالة

المثروعلئدون

اعلة.)3791-3891(اطزالرىالاسلاساثوتمركولو:كلو:الاسلاميالمؤتمرلثاطصلأنظر-235

)الجزالريالإسلاميالمؤكر:ديابلنوللبالرحممعدأيماوأنظر7491X-4عدد...للعلومالجزالرية

عالق.مصلر.3591-3891(

منامتالالدىلث!الدصرك!!8،اصلر7يومجملولبنالدصرعزليعدلنهلامولد-024

:صصاقاَ،المذكوراكلالكولو.انظرللمرتمر.ايمذيةاللجةمنأضاءصةمع3791اصلريىنصط

ليواكلي(FA)الجزالرىالاسلاميالفرنسيايحمعوهو،3891ابريل-ليْبريلاولهماطن!ثط241

)ىالجزالرالثميالاتحادكولو:كلودالظر)ول*لأ(.الريالجزالئعبىالاتحادوهو3891Xيولوصعلئ-

ا!بق.اثطل(،3791-9391

اللوراما347.356-ثز01مى:،سابق!بالجزالر.ليالهاصهةا!اةلذاكى،محفوظألظر-242

عن،المؤلفهداكلليألظر.لمحهمطلطكلمحهموالاسلاميالمزتمرإلىدياليلنطلييزوهالذيالظريخي

الاصلامي.المؤغر

3891)طرس(مارس41يومالأتْتنظر243ْ

أولكه،والعدد،9391جوان!4العدد939dصان3داريخ2،عددالجزالرىالبرلمانانظر-244

9391اوت8،2،والعددجويلة792،والعدد9391،جو!لهة

صابقاَ،ذكر!ليواطرية،الانأصدلاء.التحريرحمهةاصوللي:عكروفداوود-245

صالقأ.المذكورال!ديالجزالري.الث!بلهان:يوصفو!فول

جملول.بنوالدصرعاسلرعاتلأدمارفاالأمرويحينالحدرد.وامعةهناايصمطَإن-62
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عنشاَ،حمدةعلىبخثاطه!ومانوضل.الطناسطءإلىالالفمامالئصعياطزلىرصطد247

ك!علالهأ،ادصحفةليايجمعه!ا!انانظر،اطرية..الدضراطةاس!ءهو:جديد!معاجلشحلة

.4491ص!ميرا4روم

4691صتمبر0443،عدد.الماوا)+ليسل!ا!برنامج-الظر82

يضعانإلىاضطرال!ىعاسلرحاتلهمقلابحثيكنلمالجزالريال!ئدولطزلىالمَرايدالمرربن924

!اراتوابانى،يما!وجمةمناصدلاءلا!نر:.ةتاظلأا+ث!،محأأا!عةلطاطرولىعلياتط

6!اردرجمةإلىو!ضيالجزالر،اصقلالمنكحدثلحر!تشباليَالظصران!لمناالهوضاالآخر!.

91!هئسمرور،1،عدد89،الهمحأا!صحفةوالئوعصنن.اوود

د..للاسحماردىالمطابظلليأصاصءحاطزالرلهةالمجة0ألطراطهةهذهإنشاءحول025

أ*4شبر،2233دالعلى8.ظرااطزالر.

5191صيلهة25،!لىr-Republiceinليالبرلامجنعى(لظر-251

8/5194/كهيومديازادسنماليانضدتالئالطمةالجممةليعلط!الذيالعمليرنامجالظر-252

*أ3،1،31/8/1عدد+الصالر.ل

5291صروا54العدداظرهافىالر-253

31لولصر543,12عدداطريةعلةابداءنص-254

عدد،5491)!خمبر(شمبرد،73عدداطزالرى،الوطن،TDدالركريةاللنةصحفةانظر-25؟

5491درأص8،22لعددا،اهور()اصدراصيرأول)5(

الجزالر،ليهحا،الدضرا!ةللىتالالحارحركةدئركهالذىالكبلالنداءدصالظر-256

S.A.P.لدعلى E4ولطارع"مطمةJj 18 Sipe Borelع!:ا!صكرلاريةاضاءكولمحعابداءجممل

ك!وان.الرحمنوعدخدابنيوصفبن،الأصلصين

دولمبر01)للحرياتالالحارظركةالمركراللحةمندداءجمزالري،وطنىمؤ!ر(جلمن.-257

8:مىالجزلر،هأ،38محمcBorellyبوريليجمادة9،لطتا.3،ول.!"5391(ديسمبر(

)نسق(.بلوزدادو!مدساص()مسؤولأحدأيتصين(،عسكرى)سؤوليلحاجططهلالى258

له.عضوهوالذىالثعبطزدىالصسيالمكبمعاحمالالأصهذاو!ئن

ماروكوهمد)وهران(بلةبنواحدلدة()منلوضا!محمدالقطلل(،)منأحدأءيتص!ين-925

ومت!جة(المدنمة)الجزالر-ربرميوجملالىالجزالر()مديخة

ثخاص(.جمموعق!3دصفورلمحسناضلينعفولهنمن!لفوهي-026

أك!ص()7كموعةولسولقودها،ممموعة،لمفيمنصثألف261

ث!اَ(.أ)5ثمةرلسويقودهابحموعتين،منصطلف262

6:ص4!4،د!مبر،-نولمبركهأرلم6،الجريدليلولمبر.،لأول+ايه!ة:يوضطلى!مد23

الجريدإ،لي)نولمير(.لولمبرلأولتحضرهلياطاصة"النظمة:بوضطفهمدابقطة،هذهصل(نظر-4،2

6:ص0791يفرى8/21العدد
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كطإصالا،ليالمدفةالحرلىخلالنشرالعصبات،حرلي:عوانهكطيشخدممنوجدهدصضأ265

Pratique/ثل:نحتلفة،عسكريةكباعخدمت du tir Manuel du grade،مجةيفالةالمط!وع

Lavauzelle.

6ص:سابقأ،دكرمقالنولمبر.أولتحضرصالى:بومحمد266-

0491,ألريل؟يومولعالذيوهرانبريدمركزعلىبا،صتهلاءبفوةهذاالميرقدانظهرولد-267

لعمله.ا!روريةالأموالعدىالحصولالسرىال!نىيسصعانالعملةهذههدلىوكان.يلةينإدارةغت

Merleأدظر Marcel:82-6594197غالطر،.باريىدلة،بناحد ,: Jo

منناضلفاربملا!ةتم0594طرسليالحرياينىمنكوماندولوتفلرعلىفىلكو!ن-2كا8

ضلايالكثفانالفرلطَللشرطةالولمحفهذاوصحالئرطة.معبحاولهمشوهDيحم!،ادفاضلي

عإوربربي،ومححاسبلةبنفهم،أخرينأضخاعىبتولفقوموأن،السريال!نى

،عى:!ايقا،ركرمقالنولمبر+لأولفلياظاعة،.الجظمة:بوضالىمحمد-926

ايوير..بهةأصولليحري:عمدانظرمؤياقا،مح!لفعلىع!ول،ا!لماد!ثكهلصل-027

79-99ص:صابقأ،؟كرممدر

Rogerابقطةهذهصلانظر-271 Letourneau،المسلمة.ألريقمالثلصال!طءالطورعنصبهلي

+ءعوذ4!1138ه34ءه!بهلط5+ه!ز!عء!+،أدظروكذلك373-375:ص.صابقممدر

movement of Mensall Hadj In 5491-249laireglA9277391-245كولومطجامعة..p pقوضصل

الجزالر.ليالحاجممالىحركهَويقوط

114-117:ص؟كره،صبنصلى.التوكلجههةأصوللحريو:محمدا!اَوالظر

73941:داريى،المجالأسدبلقايم،كرعحدافي،عمارالأضرهذادورصلالظر-272 & Balland:ص

101-401.

الفقرةالجماهرضلالهاالهبالتىالجزالر،ليالظهرةصلاكهبمد*iotليالالامةعلىاركمولد-273

يح!ته.جاءتاقي

الافحارعركةعلعهصلتالذيافيحادعدالمركررونديثنهاالئتالمطإلىموجهمالإيوهلىا-274

ا!لظمعالول!الطونإلىهلىلاء!اودعا5391(بطنابلديةالاتخالاتلىالديمقراطة،للحريات

اصوللي:صابظالمذكوركالهلىمفملاَتحللأ.المركز-لن.صاسةحريمحمدحدلودد!ثودالمحهجاكالطاللص

914.4!وص:الحر-!،جمهة

4.!وصطهة-1316بينبلج!ليوللا!5ليطبضد275

.5491أوت13-16منالجزالرليطلجقد276

.مرباحومولايمزعةخاصعةوبمورة-277

العددالجزالري،الوطن!لةليحهأ+*لدالمركزيةاللخةلايهماالظرايازمة،محرياتحول-278

الجزالرليْدظرهموبهةعرضواالممايننلكن!3,17/994/والعدد91"كه2/01/9/والعدد91!ر'3/1/9

الإءصة.الط!ةالأحزالي:!يهلياه!م!فىفىهول.!لهجاءداالأزمةلطوراتدلهقتحللونالكاطرإ.

.1-90171ص:ايحريرجمهةأصوللي:حربماومحمد24،13-ص:
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بلمنوالموجمه2*أ،عاماكفيابمفليالمؤوخالوجمهيرى4،اللحملط؟طروخا،الظر-927

القمع.ضدابظلوصاللصلالحزليو،ياتقلفإلىالسطص،للمكبالداخلةللدعايةالمركزيةاللبة

يعي،4291لولصردل!نطةولايةرلمحىبلمناطزلي6لادإلىموجمهقريرلهو2رلمالملحقأما

لاراإن"وهكذااتضلين:جمزععطعلىالحرصلمحهوللاحظالجطقة.لياطزدينثاطتعنمفصلةلكر!

ن!ثةدرجةلقدرانكيحمماكاؤابلال!وصادث.حماثد.اكتالبمديظهربدأابائر،المملعلىجمرص

..الضلإلىفهاطفةوالطالانفصالإلىالألرليا!اهمرثودوقدير،ومؤولظناضلناودربة

عامأخرللحزلي،المركزيةاللجنةداضللمحلتالئالجملةهوالمو!،هلاعنيمبرالذيوالضيء-028

..والجرالاتالصية،رجال!نادلعة.المرحلةورجمالالأولىالمرحلةرجال.!ن9491:عامول48951

33.:ص.صابقأفىكركالي.وقمعوطن::الجزالرالأشرفممطفىرلكفىكر

صماو،الدالرفي،ثمليبيناطواراشحالةعنكثفتافىعردجةمنالجزالريةللجممةدكنلم-284

الجزالرية:الجميةودورلنظهمصلألظر.الاسحماريةلزحهمليالمطرفيوابوالياهـ!م!ول،نوالي

0Rens ,L 'L Assemblee Algerienne -008! (Lot) lnprimerle. A Constant, ,5791 285 p.

الراديلي،لجاحهاوفاصةالجزالرِيةالوطةللحوكةالأساصهةالمسامةهوالأرجحعدىهذا،صلعل282

انظرالجزالرى.الئدولبحزليمرورا،للحرياتالانحارحركةإلىألر!اكال!مةمن!لددطورهاخلال

موعو.عى:وحمع:وفى:الجزالر:الأثرفممطفى

BinbaumاخمهطحFrancois,الووأْليلظر!ةلمحو.!هي*لهء،!5(نظر-23 Pierre et

ologie.2كو Politique .A Colin, ,7191,2.T p!باريس.ا

927.:صالممدرضى284

35-04.ص:الجزالرية،الوطئنشوءدوضي:لدىالأرلامأنظر-285

.لماقولمحولهت-بلوملمثروعمعأ،بخقدها،ابجمةلهلامتالذىالحروفعلىابظطوضعان-286

حكومةمميءعلىالمضودالأملمنلاضة،يصووةضهق،أنعلىيزدلمالاسلاميالؤتمرعنالصلرالطلب

ابجمة.فىلكلىبماالجزالرية،الوطنعةانراتنخلفلدىال!ثعةالجهة

46-51.:ص.الجزالريةالوطةلشوءتلوشألظر287

.37ص:المدلر.والطلمالريفيالعالمالجزالر:لمديةالاتجماعةالسكرداريةالجدرل،لينظر-(288

الممدر.ئفس-028

الا!ا!ةاعموعةأنظر.948لى32إلىواكفي4,30,849إلىالأولعددارضع5491،عاملط-092

(.)214وا!لد)9391-4791(أالجلدللجزاثر،الشوية

5491.معا4هو3هيو0491معا0,193م-192

.5491معا،3781مو0491j.4معادره!أ!و!!،-22"

عامل.ملهونبخو5491عامالعملعنالططلينعدد!در-392

223-243.:صاطزالر.حربأصول:رون2روب!صليليالأرلامأنظر-402

التحريرمعركةثاْنمنللقيلوالمفمرةالمعبة8بالادارمفروضأالاعواءهذاكانإداصعما.ولا-592

بدأ،وبلاايطيم،مو،تمردينأناسلايقرمالئالوح!ثة،والففأعمالمنسلسلةإلىوردها،الوفي

منوبذكرحالدهْ.بثعة،حساباتكمضةليتواهاكشفد،تالةعصاباتإلىمقسمينيكونونماوكررا
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)بلون(!ا!باويى.الجزالريون،اكمرلونصرج:برومور!هادلةالأمماءامالة،المورةهذهم!ثعيبين

الأضروكلود\،:917:ص4،الجزءد،9!هللونالطت،عنصريةمذكراتلورنر9127:ص4،!و

ح.دDucheminوثوص!ن574.ص:862961!وا،كددإن.ص!ولالرصلاريى.لدعزادر.السرلهة

منرالتهوالكبهنهمنراتماحر3و333.ص:2691Xروند،داللداردى.ايحرير.جهةكاريخ

Tripletدا!مالمسكر-!ن:لأعدطyاطالدللقلمماددفىالاسحماردة،بالجقاتمفعمة،الضخمةالروالع

5 eلاهP:ص7291،674أم!،لرال!فثوراتمن.لارصالجزالر،!ردىلثرلمح.

!ا.!دهااللذينالفك!وعدايركيي،بمحاولة!واهاعتاثمضالكيلمعضلانذلكومع-692

,JeansoaCجمانون(نظر Fاويرطن:لوطسذ،02:ص4،ورالحوىلاريىاالطلون/غارجالجزالر

للونيارلى،،واطزالرNاد54Favrod!ول345(:ص4،أكلوماصصو،لارص،اطزالريةائكلة

الجزالر!وردوندالد2كوص:2!وأ،سوك-باريىاكامارلةالجزالر"د!2Edward!أ،

Revolution/ص:5،2ك!91أكسفوردجامعةنشووات!!رك،الماضة،الفرنصة and Political

313!ليليLeadership:!+ء!له: 9691/0,: William, Quandt/الرالعايركيأ!أبذكر

961،المدد:اوبرل!ور،لران!ليدئرال!ى.الجؤالريةالورأداريخ.لي.لانندولالص.لدمهالذي

022.2/3/62،،والعدد/1362/ك!

Yvesكلدمهالذىالكبررالؤد!كإن-792 Courriereلااطزالرعردىصلالأردعةكلد*ضلالمن

!ياص.6891045:المولففذاألظر.الولعلدالكحواجمدمنالركمعليالوعة،هذهمننبر

saintملاه!de 18 Tل!.فى

temps.ص4،6ك!9،4لايار()fayardبارص- des leopardsالفهودزمنمحا

633ء- 0791c.محاL'6eure des colonelsالضداءساعة

967 ،7191 Les،أمم!يص.ْ- feu: du d-الاس!ان

الذيا،يقلالعدبرللة5يومواحبر6291عامبريلةاولليالمصرلخريرالاصكآءدظم-892

.0183عامالجزالرعلىالاسغلاء؟كرىإحهاءلمطبق

مراحل:أربعبودوا،بولجانروى.،الجزالرحرليليالأعداث!سلط.ىبهل-2لو

16/3/5691.حتى1/11/5491من:ليمرد6دراب:لأولىاالمرحلة

.13/5/5891عئ16/3/5691من:الماثرةنخذأنتحاوللرلسا:ادنةالمرعلة

.02/5/6291حئ13/5/5891من:الفرلسيللجث!الممادرا:ادلشالمرحلة

2ء91./6/3،حتى02/5/،!،من:الانف!ك:الرالعةالمرعلة

كه!،.3!د/ص؟لولمر-24!صأصلرالجزارية،اطرليلايهخ+خاص:عدد*ولادالظر

9*،.ص!صرصمير16-روم03

منعنىالمرثاهـفى.هكاصرلانوهكداجمدا6َمعبراكحة،هذهمنالحزلى،مفردا!!لت-103

...الظل3لاممواالفرنة،الئرطةتجل

ولنلنضة()منمهيدىولنالحزالحمديخة)منبوضالىاكطم،مسؤوليمسوىعلىوبذكر.-203

طمال.وينوديلولى،وطط،بوليدلنهذكرابواحي،دالمسؤولينمصوىعلىاما(.وهران)منسد
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نهمتحذو!نتتالمشطكَلفعلىاطزليل!ادةان3.ها!للعاءبينالضمنهذاعزَز-33

الجريدة،دنرلم!ر.أ.ئةبوضالى،محمديوي!ة.ثطلرلابةواضحهم،الو!خلعدالو!خإ!مولوجمه

ص:06.،7491د!ممبرولمبر-ل15عدد

حينعلى7،ص:للل،بلإلههاثرالمظل)انظر5291ر!عليتماللظءهذاإنءضعالى!يقول403

Al!ا!؟وللي5491نولمبرلظتحيمهدتاحداث:العربةلاللمةمقالهلث!98،مايولييمفهمهرىان

.,:9791016لميرنو،يرأوص.22دلعدالة(صالأا)

الريفمناصلهماضابطينو!دا(الريفيحادى)أوالمريزحاديوكمدائودهاكيهاهذانوكان-503

مراكى،دالمعارضةحركات:باركزكيالثصين:هحينصلوانظرلمداد.ليالعسكريةالدراسةثرصا

جاممةلياكويخ،لياكبةاللرجمةمنأطروحة(-531910791اي!يرجقوعناثطومهَعناكحة

.43-47:ص7391Xلرولان!،-نآ-ايكس

مزتَْأحلىىوظعةاهـمم!بقادةيحلاأنعلهماصكان!ى

ومهرى.وديدركى،ودوضالى،المد،يودنمنكألفتصلد703

سة.بعدنفجرسوفالمحودعوهذا-803

وحمشي.غكللىدكل!وس،؟لك،دمد،ايهانفمولد-903

5391عامالريلليالمؤتمرهذاعمدرلدصوقم،إعاعيص!عرالمده،لدالايقينالأعفاءإن-031

بناماا"لك.عددنرمضانإفىنكانايدخل،امطعالدىالوحمدالنمرإنذلك،وعلى-الجزالرلط

الئدفسهااللخةهذهولمنالممت،با!راممحلطحمكمقدالمركرلةاللحةإلىاصدىال!ىالعدبو

لي*ا!عنا!ب!المحؤولصيد،بنواما-باحمهاقغالذيابثدلوجمهاعضاكاكلعلىحرمت

انمنالرغمعلىآراله،عنالحص!لآيملكيكنلمانهذلك،ومكماءتمر،مكبلطوضعهدوهرانه

.!امأ،كاوغلىولرى،المركزيةاللخةليعئنإنهفىلكوعلىلولمحفه،نذحزمأ،(لل!لتموافه

ص:8!ابقاَ،المذكورمقالهليلولمبر،اولهمةعنمهكلاليصمدبوضالى

ناكطماأفاَوالظر6291،لولمر2يومالموندجريدةلجموليمقابيهانظربوضالى،-لهعا4،3َ

6491،96ء"ول*،ا!مبةباريىاظزالر؟تمفيأينالى:!بهوخاصة،وهاك : o!كورةالم!ومقال

:9.صنولمبر،اولمؤتمرقثةصلنفأ،2

هوإلى2-مربينمافههاطحأعداد،يت!لفها،الصةمنوغوز4!ووا!كللينلئرالذى312-

الأولالعددليمقطعوفاكالفرنسهة،الثرطةبولثقكعلقماإلأ،نعلمماعلىدحخةأدةفهاورولم،نسخة

منالمسؤولينمنكموعةلامت،اطالةالأزمةامامإده:.لمحهجماءولد،ا!!!لدىركروو+ه+!،ا!من

افرهصجمبالذيوالمو!التهل!م،منالحزليلانقارنحرجعنال!حثالواع،عنوالعطينالمولوفي،

الممثلةالأحزاليمعدكون!ة،لورلهَأدا!عزبخاوجمملالأشهاء،كللييحكممؤ!رإلىالدعرةعلىالعمل

!فوانمقالليالنعىهذاوردالفردسي،الاصحمارعلىِاكصءعلى!عمل،واحدةجهةوالجزالر،الممر-لي

F.ايويربهةبدايات LN137صسابقا،إليالمثارامجلةلي:.

.01:صسابقأ،دكرمممرنولصر،اولهة:صلهلي،بوضافمحمد-343
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25داريخعلىيحرضالذى.،دولمبراولمئة.ليالذكرالآنفمقالهليبوضافيرىولما-314

Lesىبهليكورروْايفذكرهْالذيصيلهة Ills de La Toussaint،157قمالاجماعهذالأنص؟)

ووصيلة15ليHomoليينالمصمؤتمرلل

خاصة،،ونهم-إلظالانفمامرلضواالمؤغرإلىدعواممنكرينلانبوضاف،لكلاموطقأ-345

لرى،ولبههنا.واحدأدعدَهىالذى.مهرممي.،ذلكليرئلهصطفt8،مح!مديخةعنالمحؤولْمعزة

08.تصنفه،اثعالانظر

الورة:به!ل040!داكا!!.*و457:صسابفأكورالمل!بهليكور2،ابفلوالحلاسما،-346

287.:ص!ابق،مصدر،ولادقا

01.:صنولمبر،هَمة؟لىلوض-317

،ديدوشالعد،دودن)بوضالى،؟منالمؤلفةايحضريةاللجنةأعدكهالذيالكريرلدمالذيوهو-318

فذااتعبالذىمواليدبوبنانويوضحمحَلفة،لالحةلدم!د!ططرابحأما(مه!ديوبنبهطط،

1477-12701/9791المددالاكبرسمحلةلي5491'نولمبرلأول!أناكيف:ب!طاط:ْانظر.،الجمب

.145-144ص؟

متا!رة.اصوات4والأضر،فذاصون48أعطىالأولالاتخابان،بوضهالىويقول-931

.1د:عى.نودبر8همنة:لوفالىصمد032

،4-42.ص:ا!بق،الممدرخفى321

أصدبلقا!م.كرم:حدانعمارلن،المصعنابهالىيالالفمالولرارهبلقاصم،كريملرددصصل322

.115-013:،صالجال

اططواتعلىل!ق،14اوتليبرنليبلةودنوديدوك!بوضهافمنكلاجتعولد-323

.الجابالم!نإلىايمالهاوالأطحةعلىللحمولكاا!مماميجبالئوالأعمال

د.3مى:الصصر،نفى:بوضالى(نظر-324

14.:صء..+.-325

نإ:قولجماءناالئالأنجارلأن،القديسينكلعدلودمبر،أولاخرلا:قولةدلكصططريوضح-326

لل!ولاب!تإحدىمهابةالأولهدلناوكمان.الللفاءيجازونالفرنسالجشمنالعسكر-لنبعض

لولم!رلأولحضرداكف.!ططرابحأدظرنولمبر.أولاخارداصبهذاوكانللظفلين:الأسلحةعلى

5491

ال!رالمحابراتضاطأحدعنعلرتالتيايحذيراتللكالريةمنبكثركلقتقدهذهوكالت-327

اعولرون:3ابقطة:هذهصلألظر.المسلحالمراعقهامبقرليأننرمحىط*5الضهدانإذالجزالر.لي

وألظر89-201.ص:اهديسينكلعدأبخاءكوررو:ايف،317ص:لايار،لاري!،6291الجزثرحرلي

tEcritsدالجزالر.طرليالمتبطهلةالأسباليSchoenثو!ينبولخاص.بمثكل de Paris8*د،نولمبر

!وطه:ص

ا!مبهل.ليالمقاومةرجالمع4791عامفذ!نالذىكلقاصمكريمباشثاء-328

هذاليالمحراءلُدخملولم.الو،ياتاسمبعدلمحما!حملناطقطىإلىالجزالريهَالأرضلسمت-932

.الأرضالقشم
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طط.رالحمعابمب-!ادل033

ويوصفاللاوراس(ثيافيبثر:معاونرلسفطقة،ر!صلكلصالممركة،لاصتراريةحأمأ331

)وهران(.المالكعدبنورمضاناللجزالر(سويدال!بثرراللقبهل(أوعمرانعمرلشطة()كالزيزت

غالب.ريفياصلمنالمتمرالثطداتابواحيليالور-لناوباعلحةان!لت،40+ل!!يحير-332

وصاموامايى،طلحيأ+*ادعنالفملواالذينأوئكإلىيثروالوصفْبالورىْأنالمؤلفوعد

Quandtوالظرالمستحالصراعاندلاعلينثهطةمسامة William B.

73.Revolutionand political leadership

لالد.الناحد،أيتياسئاء-333

،مهدىوبنبوضافأماايلوريا،مسوىليئذ2كانالذىأحد2يتمو!الهَأكلرهموكان-334

.الطلالاتداليالحل!ممسوىعلى-فىيدرافلما،خروناماالكظع!،مسوىليل!نواJAيموش

مبلقا!كرمضالى،بودلة،ين-335

t-336كللىل،بلةدنكهادةنظرrt Merleغالهطرباريىبلة،بنأحمدمح!هولx6591,0,:31-9S-.

0818:صسايقأدكرصلي.السطصةوالضادةالكلرة.كانتولحامألظر-337

ئمرد،نتجةشءكلوبل(ولأ!ننولمبرلأول.ابقطة:هنهعلىخاصبئكلبوضالىويلح338-

21الجريدةالظر.القديمةلوطة1اطر!تكلمعوللمحةطتأىالطدمة،الأجمهزةكللدظرواعالة

6ص:07"ا،!ؤي

4ابهد،:لىابداءلعىالطر-933 SAP

ا!ورالمصر03-0500000

لالى2ايحةعندزيدالجاضليناعداددكنلمنولمبر،أوللي-341

14ص:نولمبراولهئة:لوفمالىعمدتسَ!الئالأرلام-انظر342

sطنظر343 Debray"!:913.صفحة.6791ماسرو.باريىالورة؟داخللورأ

ايمردلانفجارالأساصةال!ثروطليككمنالأساصهةالأصالةاوزغان:.انعماريؤكداباصةولذه-34

تحدثكانلرالدالش!يالوضهحفوءعلىإي!،نصدأنالمجدىكرمنويى91-!ولولمبرأوللي

لىاماذلك،بعدوالفحكلبابتىابدءلاما22:ادمحموععلىمطروحبن!لافبنحلبنإنالأطر:إلى

دلك.بعدوابتىأولأ،الخجير

ينئملاماَنفسهأصاَتخلقكطالأولىالرعاصاتنطلق(نايابالما،الحلاخارعلىمركمينوكظ

ص6291،002جمولمارباريى،،معركة+ا!ل:اوزغانعمارليدلكانظرالوطنىالمؤىعلىالكلرة،

ماصرو،لاريى.ايخلفنمةليالجاشر.العلوهو.منول.ظFrankأنظر،النقطةهذهحول-345

بعدها.وما935:ص،7291

الحنةأمريكاإولرليأدت!دمقل،طلعيلحزليبهواةاثما،مة،6ثؤركحبرالئابؤرية6لكرإن-36

الطسةالمرعلةليمةمنويقفلالمسئح،للعملالمعنةللالفصلهفةمنيرلعactivistsنئاطويا!رالىإلى

إلىيولهظ،لِسهماولاالجة،امري!ثلدانلعضليلامتالئالمسفحةبالمراعاتادىمماايحف!ررية

"iفىلا!"محهأطروحاتونقدعامهَ،بصور!.ابؤرية.نقدعلىالإطلاعأجلمنالظر.مأصويةإضالا!

35-1,355ص:.ايخلفنمةلي.دويريريجيوصاسةالسطصة،الاجماعة.الطظتFrank:خاصة
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الأزفقاظديش،.دوبريريجيأطروحاتصلتملاحظ:Marcelo)Andrade(deخاصب!ثكلو(لظر

نقد:ىدهلطالانقاداتهذهعلىدودرىردأيضاَانظر90023602-:9،"4،صما!س275العدد

27-252:ص2.وا!لد72،-482:عىأ،اعلد47،1.سوى..داريىالأسلحة

31منتالئالعمل!تضاصلصلوألظر.للوالق!والأورس،اظزالرلىصماولا-347

وما7!رص:ايمرد،5:ادلثالقما!ديين.جمععيدأبخاءكوربكل.ابف:8وونولمبروأأكوبر

بعدها.

صكومةْبلمنممح!علاناظنالجا!ة:لذهسويظ،جاكللجزالرالطماطاكمويقول-348

8نلأ:صأ،!صيلون!اردى،.+والمريضةاعيودةاطزالربهْىلياحن،ممااكلراصاء.لران!ندص

الحركةهلىهكالتولما8.ككلنولمبرليمماليألثأهاالتىالجزالريةالوطةالحركةهي.اهـول!م-934

كه؟94عامايحريرطركةجدَيةصعوباتسئبتلمولالمهاجرفي،ييندنساليالجنورراشة

pierايحريرجمهقلثاطنطقةال!اعحول-نظر035 Philippe++باريى.الجزالر.عرليلثريح

73ء8:ص7291أم!لرالىمورات

وصطَنظماَ!موهو5591(ألوول7ليالرحمةالجريمةلي)ون!ثر91موأديل3يومأعلنلدو-351

الام!اى.والوضعالطعي،الوضعبين

ألريل4ووملطة،وشرقوالقطلل،،الأوراس:هيالظلونهذاعلهاج!التىالمناط!-بئ-352

علىالطواوىلانونعمَميو16.1وليالريل.د8يومعل!!ققدكي*والواد6بسكرنواحي(ما5*،.

(رضأضعتاوت!وود.ووهراناطزالرمحاظتمنأخرىلواحيومموعةلنطنة،محاضةممموع

.ا!لونلهذاكليالجزالر

اليالط!الىموو،(لولصرإليالظَ!سن6شينخلالمراتسعلضاعمتعاعرها-ن353

1(!ي)او!5691000,035()م!يوو!وه!ور5591(دي!مبرلي.000,018(،1*5يفرى

ا.يمدهاوم483:صالفهود.زمن:Yvesءث!!ereا!ادث،هذ4صلألظر-354

494كهمالموحوادثمسوىعلىدوضعجمددرهـبأن-355

187:صالمملر،نفىكوروو.-حمف356

3S7-اضالجللمحفري44يومولى.المراعاتأحدخلال3398،لمحفرى8يوممراديدوكىلل

ابزالر.ليمططرابحاعقلماوس23ولياللصهة،ايون!هةاطدودعلىالعهدبوبنممطفى

طويلة.أزمةالمدثوثنلوقفثعدسحرلىالئ،الأوراسليإلا-358

ايداروألرعلىالبنمنأخربراهؤلاءكلدبافي،والأميندعلب،وصعدخده،فييوصفبن-935

فهمجدورهجهةولألفالتحرير،بهةثلاعنإبعادهمبأملسوستل،جاكالطمpاطالاامرالئالمهدئة

ناوره.ككلهَدخدمانيمكن

الجزالر(.1)!ور،-62اطزالريةالم!ثكلةأمامايحدةالأمم0:خالفةمعمريابقطةهنهصلألظر-036

64-71 : moo 9691c cS. .N .E D

،*4عامخلالألظَ،الحمسينحمودلياعجتوهكذا-361

216-233ص:الفهودزمن:بهكلليكور2ايفروايةالموضوعه!اصلانظر-362

1(!ومارس47يومالرصياطرطةدولمثر)5691مارس16لانون-363
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اير-!حركةكهاحرزالذييالتدمكحرلىالجزائر،ليالمقهمالوزيرلمكبادلعةالاعلام6دهران-365

ال!ئطلى،الجزالردكيمزدانصأعاملمحفريلعايمرداسطع.دلقدةالأولىالشةخلالالأرضعلى

P34وازلسلحهم،وتحسناحمال،إم!نةلظصرهوعقت bl3العت.الكمالنحرلىإنثميايمرار.هم

م!ن.كلليد!ثحهذهكالت.السلوكليازدواجهةعلىير!همالأهالى،لهيخضعالذىالفدالينظمو!ن

نذركات،المدنيمضليتحدث!لتالئالاضطرالا!إنثمثكمر.وايدصراين!يبأعمالإنوكذلك

القرىعددثكثريومكلولاللا؟فة.اكط!ليبانجوطالاضادلِةا!اةوبدأتالفدا!ة.العملات!دإية

اشئهدولد،وسريعة6فحروعدالةبدالمحة،إدارةلمحهاضمالتحريرحر!لةودأنالصطن،حالةكطنالق

77-78ص:8ء91،لادنباري!،الجزالر،ليالسلامأ!4،عامل..موك!.برلابصلذا

كاملة،أ"!لرلاوالئ371(:صالفهود،)زمنلهىليكور!ايفاكمدهاالئاثطلمةإن-،كار

)يويفلشطةكاللاس(،عمكلوك!-ال!عهد-همد3،بلقا)كرعالظللعن:اكلةالأعاءكذكر

نطقةمزهودى(،إبرا!م-رهـساحعين-كاليعلي-عودهدنممطفى.طمالدنالأخضرزسوت،

ويذكر(.مهدىبن)المربروهران(،رمضان)عانالجزالرمحمد(صمادق-أوعمران-)عماراطزالر

ضريفالسيهوإضايأاممأالجزادر،لجعمة877(ص:،الجلأسد3،دلقا)كرعحدافيععار

حدافيعمارذلكليانظراببوي.ومحمداوزكان،عماريساعده،رمضانعمانهممرريهاهمكان-367

شولى.اممفعفوهو75،ص:.الجمالاسد3،يلقاكرع:!دهلي

اولقىذاتالمصاللركلالجزالر.إلى!النس!ةايحررو،جمغءظلوالوحمدالضرسالنوضإن-83

المؤتمر.أترهالذيابعى-ءض!ماعلىصرأاي!يرجمهةاضاصمنهيالجزالري.الشبتم!يل

الررطءيين!وأبريلة48ب!وماب!دبرروفياجَماعليحدثمالمفأنبعدا!هدللخص-"ء3

!الطضيء،كلبهيحد!أطساَ،أمراالداخدة،الوسهدةاجاريجبإده:القولإلولهرو،وداعر،!و،

مؤتمرنفهموهكذاروم.كلالداخلةالوصلة!ززكدمابقوةدهلهذه؟نفىلكد!لوماصة.كلل!د

لاالئمقاوقاجمكمنفها،وبالقو!،وكذلك،العدالةليالأعلىالجلجمكممودده،عنلناعبرالذىبردون

ول-ه2*.لعلي(نيمكن

والرالعةا!صلل،فطقةهيلشواولالشطنة(،هياولنهةوالولاية)الأوراس(،هيالأولىالولاية-037

)همتز(سقلةفعمةصرالمديةالجزالرأما)المحراء(.ثمةوا!)وهران(واطاسةالجزالر(،)فعمة

اول(.)صاغمقلَمينلحةيعاونهالولايةعاكمعاعباويكوندان(،)صاغالضدرد!ةهيركةأك!ر-371

اكعةرلمحىو!نحأول(.ضالط)بربةنوابلحةياعدهلان(،ضابطأوال!تينرلمحةللهالجعمة،رلمحىأما

د!ايلسلخر3ودعرلاءللالةياعدهويهل!وا!مسمومىاما.ملازمينلحة!ساعمهصلوتن،رلة

افيى(.)فيال!لورال

الجزالردةالورة:بجاويمحمدونثاطه،الجزائرية6للورالوطقا!لىاهـ4ول،ننىصلالظر-372

19-79:صموا(،4اله4ادفثوراتالروكصل،والصل

اما.ك!ةمسحارةأحماءعلىلثملاتهد،منالرايعالعددليالجثورةه!!51ةلمةإن-373

فيالشيبث!!ما:قازعاعينعلى!ثمل!2:ص4يعالقاَالمذكوركا.لي.كانتوططملالمة

جماوىمحمدو!عاكمة.اي!ذيةاللخةليعضواَأصحالذيشريفومحمدالمد،دودنممطفىك!عد
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لاأخرفىاضعاصمنكلضاهاالئالثيدا!وأنهذامدين!والضدعليملالذيالحامسةللولايةاهبل

صلم.بثكلاثلةهذهليباطسمكك!مح

94كومايى24نذاعقلالذيالديرعطتابظب!الزعممحلخللديكونالذي-374

ولاتِرأسعلى!قىان3لرالذىيوسفزي!رتعنكبديل-375

أوئكمنالأكريةغولىعنيعراهديمة،الأحزاليررطءالىللأشارةعادةالمسحملالوصفوهذا-376

الاتخال!المملوفيالاتدينالوحعدمنمستوحيتخوفوهوالسطت،من،السلاححملواالذين

علىيدلالذىالهبلياللقبذلكالسطصةكلمةأعحتوهكذااالمديمة،الوطنهةللأعزاليوالاصلاحي،

منالمجردةالطدهالأعمالعلىأىومصاطات،وناورات،حط،جمموعةعلىاى،الأحزابهنهممارصات

معاَ.،الممادىابجع

المقطعهذانقراأنيمكنظحثالمومام،مؤتمرلبردامج.المصودةْالنمىليتماماَموفحصالهدلى377

المتدلةاالعوىيجمعمحاولةوكلالاصلاحة،للوعةجديدةعودةكلضدالايديولوجيابضال:.كعزيز

الأدارية.أوثقلدياً،

ا،صة.الفرنسهةوالموالر!الإدارةضاصةععةال!!هانإلىوبضر.-داريةيهاس!ةنظمةوهي-378

لط.دستخدمهالمايحرورج!هةلاننعلمماوعلى

حولأنظرايحر-!.حهةكوماندوتبلزماَ،صقت،الجزالر،ليالفرن!نفظطتلنابلإن937-

موراتمنالجزالر.ممركةأمالجزالرمدنةممركة:!بهلياببوكلي،محمدالقطهَهذه

024.،ص7291،غايطر

038-LSDلي8اسوع،بعداضل8.ولد4ميرنولأولاللاححلواالذءشالمقاومةرجمالأواللبينن

كقدا!سرىوالعينايسرى،را!دالفخذ،اليجراحهمنالرعموعلىالفردس!ن،معصدامخلالنولمر

و(عمم.،بالموتعلههحكم

كه2يومسا!موديكمينإلىضجهعلييقودهاكانالئالكوماندررلةلِيثارك،هارلي-جدي

صمررثان.ويارلانيهكل!،6سارخلالهرشت،5691يثاط

العينعفاليللأرهالط-رفةالمط"الوعةعوافىالئاثمالةللأ،هالي،المظدةأعمالهمحول-انظر382

704-474.ص،28دعد6Historia!هولف!6،لعينبا

.38ص937صالفهود،زعنكوروو،ابفأنظركيي،جادةفجكل-وصل383

.القويالجزالر،محاضياتحادورضبولاريكمحافظ-وهو384

منخمهصأجاءنافلإلىالاكداءالجزالرص:243!ركمذامدكة)معركةليالإوىمحمد-!عزو385

ضهمنوأدهحأ،!اللا(دهوشكد.احمهعنيكثفلاوهوالاعتداء.هذا-ميءلكيلط،كانالذيالم!ن

شاء.هوإدا،لنفسهيعرفأنوحده

فالثةمعلوا!الوعدهذااخر5794.ولدشاط4إلىجانفي28منالاضراليهذا-وصمر386

لإضراليككراراَكانهد4ككلنولمبرأولدلامالذىالاضراليأماالجحدة.الأممليالجزالريةالقضة

.أيامنةاق

017



معركةمنركريات3884.السعدى(ة)أوسعدىياتالجزالر+.معركةمراحلنخلفحول-انظر387

2داريىالجزالر.مدلمنة Ju1flardوانظر.12كهصك!أTillon GermaineصلاليLes ennemis

المذكور4ىليكوررولىلفوانظر921.ص0694،صوي،منشورات.باريى،!!اول!،!طه!هح

:443-9*ل!صالفهود،زمنصاقاَ:

Guerre:4ىدصاح!ها،كها،يقدمهالذيالدكلالوعف-اْنظر388 8 revolution, subversion،،

cHistorieيىأيضاَمقالهلظروا،163-4185.,:84كولادنرولررلاريى، Magazineص:4225دالعلى

659-729.

Calderمح!!ليموللر،جانملفليامجموعةالجود،شهاداتالموضوعهذاصلأنظر938- du Temo

Xhretienمدف!يال!،كذلك.8ؤالعلىدHenri،3يرملى Republicain،علىوعذلياو!ال!ييم!اول

9لي:الفرنسةالث!رطةيد uestion،58112،!نوىمنثورات.باريىهأ 961X.

-أنظر:0"3

torture*+8!8,مأ.! Ed. du Seull,5791-125:P - Vidal Naquetا!!Simon .P .H Cont

raison d Etat, Parls, ed. De Minuit, 6291 P : .331 Arnaud .G Verges ,J Pour Djamils

Bouhired, Paris, ed de Minuit ,5791 -.112:P Simone de Beauvoir, .G Halimi: Djamils

081:Boupacha, Paris, Galllmard,1%2، P

الطمة.لأعرليبالشرطةوكلف،الشرطةلمدرويةالطمالسكركلنصيالجزالرمعركةخلالشفل-ولد193

روبكلِالضملوزيراصخايهلالدمرصالةليالمظلون،يسَعدمهاالئا!معة،للاصايبناهمهعن

ايفاأنظر:583-347.صالفهود،زمنىبهليكوررو،نمفلدىالرسالةهذهدصالظرلاكوصثمت.

P.لدىالانقاذلجةلأعفاءوجهلاالتى6الذكرالرصالة Vidal Naquet،هأقلل:بلالمذكور!بهلي

"4!،6291 ، raison d،2.صO2-187:

293-jإولليوباكع!ثو!ة،بمور!كمالاعخالاتكانتمابمقدارالحضقة،منأدلالرلمهلىاأنيثكلا

رعيةأوامرلدونكم

7*4.شاطكهإلى2ك92يوممنالموند،جريدة-3"3

علىالعطلإرغامهالأحزاليتحطملي!حانه4(!!و:صالجزالر،)مصكةمادوالجواليقلر-493

هذهإلىاللبوءمجردولكن.بالقوةالمظزنأبواليبفغوكذلكبالهديد،أوباهوةعملهمأمبهةإلىاجميء

صنعلىيرهنمابمقدارأعمافم،اسثنالىليرواقيالعطلحاسةللةعلىالصورباهلييرهنالأسالب

الأضرالي.ل!ئطراللمالثبانضاد

3يوم.ابرملعبوليالجزالرليالبلدىالملعبلي5794لمحفريأ0يومالظبلبضىانفجرت-593

كازيخوليكرةضحاياإلىقلهَانفجارأدىصان،يومولي-هالمما!حاعتداء.حادثهو،جوان

صق.الكور

مارس5يومتحراَ-وصعحر5791لينرى24يومدلكتمولد-693

منالهامةاكحمةهذهوأهلالمكهرلياططهذاإنثاءايحر!لر،ج!قيخعلملماداناافولويمكن-793

هذاأن،الولاياتورؤساءافي!لادةظنإذالسدهذاقديرسوءعننثألدالاهالهذاأنا!قة.المعركة
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ض"لي!نتاكاسوى،بوليدينبنممطنىموتبعدواحدرلمو،يةالإنثم.العورسل!كوناطط
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ثمل.ايلهاككنلماله57،1،ماس

الونسة.الحدودعلىالمضمة،الأولىالولالةوحداتنسقوهو-20

5691)تجمبر(تجمير23يومزينرت،يوسفموتبعدلشطةكالولايةلادالذي-30

.وهرانولايةرأسعلىمهدىدنالعريمحلحلالذي-404

اي!-!،لمجةاكتالإعلامدوالر!تسىودحلببدن،ليايحر!جمهةبتمظخد!لن-كلف5!ه

ليل!هو!نايرير،لجيهةاطارجيالعملنسه!بئْمينوايفذايس!قلجةبلمنكلفالذى-604

ايحر-،لجهةاطارجيالولدوبينايشقلجةفيلامالذيالواعأصالىمنواحمداَالنمبهذا

دمشملىالج!هةتمث!لصكلف704
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وكريمدوصولى،وطمال،بنمنطلفوهو-504
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151-ص:الجزالرية،الكلرةصلضالق:!بهليابإويحديثالمأصويالموتظروهـهذاصلانظر

183-291ص:الضداء،ساعة:ىبهلىكورووولف،162

دحةإلىال!س!قلجةداخلالعسكر!نعدديخحررمضانعانموتإن-414

ال!قبخةإلىاطكومةهذهإنشاءعلاحهةعليالذي-482

بة.اكالولايةرلهس-413

اطمسةالولاية-رلس414

كص.إفيز9*8:ألريل48لاريخ94،عددا!هد،جمريدةهذه،احصالاتثكةعولألظر-4د5

يةهالجزالمللورة

يينالظعلةاب!ةليوالطملةماسو،ابخرالقودها!نالئالمظلهةالطثرةالفرلةخصا!رلدزت-416

نهم7كلأ،157-31/3/5891و1/15891/فيالوافالمدةلي-!،معا+!ودالشروول!ع!مالمددة

ى94(ص72911دلون،باريى،والصد،العلماسو:جماك)أنظرضالطأ،.أ3نهمجرجمأ،376وبخاط
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ضاطو9منهم!هلاَ،58ل!البروالمحةنعمةولينفها،الفرلةلى5891عامحر2و1/01/5891لينلمرت

026-261.:صالممدر،)نفىضباط3فهمجرجما16َ

معلعاونولد.اطاصةابظمةدصالقعضووهوا!ثر.عيدجملالىيلبجهوا!قيواعه-4د7

اطادث،هذاصلأدظرلعل.أورلماقفعمةلي6مفادمقاومةمعهماويئكلالفردة،المعالراتمكحب

3نلأ243-اصالضداء.كوريرْ!اعةايف

الجزالرمبئالمحراواكطلالىملطالهيمدَ!ه!6المحرا!يةللماطقالمشزكال!ظمان-418

المادةلربطالمعبةغاي!وكالتودشاد،والخحر(ماليدا!لعد!ما)حمي،الفرنسيوالسودانوموري!نط

فيالمحرا،يةاباطقد،الاتجماعيا،ضادىوالومعالارلقاءهي-25794ك04لانونمنواحمد

لالو!اوفعاَوأعط!ابلادبضةعناطز!يةالمحراءيفمليحلقالأمرأنوالوالعالفرلسة،الجملإرية

الطيةهذهإلىلطمح21/65791/!المحراءوزارةالامةأنظرخاعا:

.أ8*ألريل22،16دعد5791cدولمبر1215/عدد،5691صتصر،2عدد:ا!هد:لظرا-941

227/العد:ا!هد-الون!مةالحكومةإلىوايضذ،اي!مهقلجنة،ووىلدمهاالئالمذ!لر!انظر-042

91هر/

9591لمحفريكو،6.رلمالعددا!هد.ليالمحراء+ليأويلار+ال!نلىأدظر-421

9591!رى36X6عددايهد،ليللحريحال!ملابصأنظر-422

Brombergerانظريلونى،اظرال!ودهاالئواها،مةالنرليام!يينابسهةعول-423

,turmoll!ا،،+3ا!!طءدول-و!لذلك!)ر!!!هـعهم! .pc253-231ا!geria!ثم!ل

57-48:صالقداءصاعة،:كور!ايف

موده.يعدبلومى،!ادةمقرمنر!أضةمحزرة"راكشفت-424

للورةاطضقيالرصالزعممنتجعلالئ-425

الفرنسامقليلمنفده!دتالئالحملةضلالهر!4صلحة14!ومكل-426

بكثرةالزرقاستخدمولدالفرنسةال!ثرطةدللعلىددلالئالولأدْيزةاوْالأزرق.كلمةْمن-427

ايويرجهةث!تيمزي!الجزالرمعركةخلال،الفرنسابقولمن

الجزالريةالحدودعلىحادلاَ،لحينمناللفاكيكنولم8/2/5891Xحى12/015791/من-428

الونسة.

المثكدةكدويلدونالحهدولةلتيةتمتودد.لا،امحهـهودديموولطال!هدانالو!دطددهودام-942

ال!ثديدابقدلوجمهأنالجايبة،لذهايحروو،ج!هةنىولم.الأمنكلىمنالضكوىسحببعدالحزالرية

.الجزالرأنظرحمراَ.كريإولرليالشويةهذهبلتلأولماضرإ،لمورهـ!كللونىوللومالمتورأ،لهذه

02عددا!هد..؟الوصاطةمن!نوأين(91ْ!ه/2/8)!91عددابهد،الأمريكطْالاجمل!ية-والوساطة

الفرنسةْالأزمةإلىالوصاطة.من'21/4/5891،عددابهد،+نفسهلهفرضالذىوالدرس)15/3/5894(؟

!ولم14/د/22دعد،هداف

043-ASيورتلاشاء،لونىمنالفرنةالج!كىتر!ل!ضياث!قهذان.

6.الوؤارلأيفليعاولهمالأضقتثلفن،ئم!لو،منكلعاولغايار،عكومةسقطتانوبعد431-

اطكومةهذهلكن.01يومركحاندعد13/5/5891/إلادايرشحيفوزان؟دلا!الما*بفالملانيصطعولم
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المطمرتمثةدهْلمصعماإلاالوتمنلهايكنولمهلأ.اللطةغارسأندونأجوعينإلاكعثىلم

والاضطرالط.الفوفىمنصلي.الويةالجارلمة

لايارباريى،ماص43لي.مرامرهَعثرةابلاثصبه:ليبرومررجههأنظركه/13/حوادثحول-432

ماي!43و.صله!كا39491،بلونباريى،مايى،13وصادثدوغولFermiotلرموئم.ص,9591!!كه

ص.0923,5891رغالطيى،بار.ايسم13جزالر!+خمأ،جران.ص5891،185بلون

الجزالر.عناثحمسينالمدافيثالعلىتحدثلكيالمفادةالجملةهذهونقولنتجراإلنا-433

فثوراتباريىالجزالؤكامد!نةلورة:دو!ولللجرالشر!ناللاالخلمينأوالفرنعة

96233:ص91-!كهام!لران! Pado Dلاريسنِث!ريتياري!ما،6لورالسرياكريخماص-أ

ي!غوماو38ص:6291الأ"،ف!ثوراتباريى،المخينالأمل:سوستل؟5891

03/9/لي،اولىمرةالفرنسةالوطةالجممةر!هانيعد5891tلمحفرى5يومالظنونهذان!ثر-434

جصيَنها)ولكِلالايقلال!ب!مفىنهاكلثمغ.ناطقهسإلىاطزالرأراضيقسميوصيوهو91.كه7

الجزالرانالطَنونهذا!لنوكدماللرال!ة.بعتاتبنهمالمحماوموحدةأمامها(.مسرولة،حكومةوطهة،

دالرةيخحئوكدما.الاسقلالهذاحدرديرصمانه(،الأولى6)المادالفرن!طَالجمهوريةمنيتجزألاجزء

لا!رأيجعلهاممااغيا!ل!داخلالأورو!ةللأللةالجحاريايمظيضمنأنيخسىلاإنهواحلة،اتخابة

ايأللة.هذ،ثمليهوىعلىيكونلالراركلعلىالطريقطععلى

9494،لانونومن4794.عامدظممنالكأنهلا!تالظدون،هذاوايضذالَ!قلجةنقدتوعنما

نولصرأول44،عدد6أنطر.ا!هدم!و"عامماياَ،سقلةالجزالرجمكالئالأصاعةابموصومن

كفلمعرلة:،876!ووأ،صالجزالرية،المثكلة.ليكوماساوبرمانإلىيردأنالظرمم!وصعولي94.كه7

ا!نونونص4798،لالونلعح.'4791Wالجزالرنظممعمقارنَهوجماصة،كواههووماالظلون،هذانشأ

الأح!ال!ليهذامنصمو،286المفطتلينراهاالجديد،

ج!كظهرعدماورلكا،لفهاالأوساطهنهمنعئ!لمحةببرودةاسقلتقدؤلكعوم-ثه5

نأالظرىكطءواذاعها.ايحمى!المدالععالطاغرضوكأنهيوئذ،للوالرالطماطاكمسوصتهل،

امحوبة.والمريضة،الجز"لرصبة،لِىصوصتلجاكللقرأةالأخكل،هذاايييدعوالئالاصلاحم!ثاريعيعرف

ومِا:دمدهار37ص،الجزائرية.المئكلةلي!وماسوأوبرمان.59ص

وضحه!أ،ك!/الم6ليإييدعيالئلمكَخيْ.حركةعمويةلأفىفى!ولماسوابخرالاتدحوعدما-436

لهاالناسباثردك!كرأصالمولكنورحظم.كهما!نتجماه!يةكظهرةانبديهيلادلا:الفظَةبضوتهذلك

أفمفم"يؤكدأن:كألماَوكان.العامةا.لنماحمةإلىيفدولاِلكيرجاءإلىجماجوالمالقصةلمسلموعنى.رغمأ

مواكبلعامكلسهلىمحا!4!م+3ممرنكصهلعلملتر!نت.إلهيجاعواهمإذاحتَ،اسقالألمحهاس!سفهلون

5Sirven.صكللانال!بضنعملو!ن.يخمن!ثإلىنطمةبمورةطريقهاداْخذ،ومظهراتوعراضات

الذينالفردصنعودهأي"لز،الد-معطهملدو!ن.هدلهبلغلدال!ئخصي،الممر،،العمقاللأؤولي،

محيول3مايرجمانبهظينإلىالعملايد.دبوله!بئليأي3ء!اول،الجزالرمصكةلي-المدرصةالظبلِبسون

اكلادثهلحمئ،لهعر!اطلاط!لذك!عجمفلانمحاللييدووهكلالامواالذينوجانرو،!ا!،eardوبجار

انظر:الوثاد+."بز!م!سصهضالك!يرالاإللاب!سينإيهابحازيناشخدم،لقد.السرتةولعرجمحهماهحه،كل

!بارلبهالذيا!ممعالثديدوالمورالك!ه!السمتلذكروعدما49،:صوالسدَْ.السهَلماسو:جاك
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لانظنثالئالطويقةحولتخطىُانيمكنلاانه-الجزالرمعركةخلالا،!فى،الكللالات.5وولرنكط

نذفهماكريخكحه،الضدلاحرالىكانتلد.الضويةهقإنللالصوية.محفهاوصلمايى،،مظهرات

62911منضوراتباريى،ماير،13انقلاليروجمه،لر!نك!ه:أنظرلعد،زمن LEsprlt nouveau,:

4-14مه

محأ*ء!داريىالضداء.جزالرىبهلي!+!محالاتانيثهادةأنظر،الاخي.،.عملهةعول-437

5891 6bibilotheque republicaioe،:التراجمع!وا:ماصلياير!.جهة:ومقاله،ط68ص

مقالمعيا!ىالذى،3915-!و،ص:7291//222301،كهعددماكاؤلهن،هورياليالستر!بى..

ْ.إلبماري Made Elbe1581-1588ص:ا!لة،هذهمنالعددنفىليظهرالذىاكخي.ساحة

كواله:مقالليايوووجمهةع!ةدوغولللخرالركهاالئالمور!ليسالاقهذاوكفح-438

المثجاعة،عنى،البصرةنالذكانالذى)دوكول(الرجل.ذلكفه:قمزامقططلىالكدوغولْهو.من

بلده،مقاومةيجسلىكانالذيالرجلذلكامحل،ظلمف!دوطه،حمايةإلىيحاجالأمركانعدماالظد،ك!

والادى،،والأعلامللكلطت،الحساسعةالثديدالرجمل،ذلك،الحريةأجلمنوابضلاقلرى،للاستداد

الاسقلالإلااسكلالوايوطه،غيرأخروطنيحرهـدأىأنوو!دوضلهوالذيالرجلذلك

ورصالل.خطب:دوغولثارلأنظرالفرنسونمنملا-لنعثرةغكلالجزالرليخرين2ص!ن،أى،الفرنس

17-15:,،0791بلون،باريسكوأ(8-2)كووايجديدمع p.

15-079117&0,,:،يلون،بارس(5491-6291ايبديدمعورمالل.ظي؟دوكولالظر-943

جمرمللماالإنسانأنفىلك.لايحهطيرَبلاثملاا!ابةإنشء،كل.و!لاثمطعهظولذكبر-!ي

نأجمبانهذلكوعلى.خدمهعهونليعنىرجملمنوما.للقرابين!وتالأديانللكلجدا.جملىاَيعر&ما

وجمررهم،،لعجزهم،لهمهعنعاجزينالآخرونكلعنمرالروحوعركاتوالأطودي،المثارء،لييكون

!ك.ص3291-لولرو!جطدارير-السف.+حد:ال!ليراجع:أدفاصهمويوش،وعلمهم

صاتلطدوغولالجرالالبهاالتىا!رجةالمسرةللكلابأسلابصورةلرانىمانلىيىيل!ىمهـ-4

551!1اكا!ا،.فى+!كل749ا.!احم!11أنظر.6لريةالجز

بوضوحيحوركان4!وعاماللطة،إلىعوددهلدىدوكولالجرالأنالاحماللقللطنه-42

لمحها،الفكرأطللاشركجةططكدريجة،6بمورالجزالر،دا!قلالللاعرافلاددهالتىالمراحلنحيف

جانثل،زوارهبعضأسزبهمماالرغموعلى.ء+محومأمها!ليالطمالسطصابرعنبعده!رةخلال

وصوف.ابظمهذامنيبهرواكبرالجزالريةالقضة.إن5591:عامالجملةهذه!نهعنينقلالذىعمكلوك!

كواَ.+وصألمون.الفحاتمنككللضحات،ذلكعنس!أو.صطولالأمرهذاولكنالجزالر.كحرر

يمكنالتىالوحدةالظعاتأماايحرر.هذامضمونلموفحلنولبهه!ر(.لمحفرى،جانفيمأNetأنظر

علىالقادرالوحدبأنهوالقاعةوالجزالر،لرلسابينالعلالاتلىضرورة!ي:6المزللكدإلطلعزىأن

إلىفهأكر،الأحداثلضفطالانخاءإلىمضطرأوعكون.السلام!اعادةالمئكلة،لهذهالمحماطلإجماد

يكنلمهذاإن،دوكولللجرالصورةأنثأمنأضلمنوهوبحق،لاكو!ورجمانيلاحظوكط.لوجمه!

ا!لالفىلكلييخدم!نماويقدرفه،مناصلاشأالاصحمارزوالأصهحطيقدرإلاللاس!رمزيلأ

!وأ.ص،9691،الوىنثوراتبارلهى،.دونمول..العمللينفهاوحرتلرنسا،ومملحةالجزالر،

باري!،والجزائر.دوغولكايه،ليمأ:امح!اه!مح!ء+لأنظر،دوغولللجنرالالجزالريةالسطصةحمولأما

173



Francisوأنظرص،64911255لايار، Cordetالراىقئة.الما!هةكهبةالاصعلىم!ل:!بهلي

العلوملي.!3.!هاكر:إطلاقلوش4،!وماب!أ3-،مالجزالرى،الاصخلاللقولالفرنسيالصم

,tiquesبوردوررواضادصهايصةا!وقكلة،الماصة .F .c Droitمهعلأمم.D ,.SL ne[cS.يه!*!ءول

P175,9،1ا,Bordeauxمهول."

اكصهلذهيمرحاللي.ثوثرى!ئل:Pغولالجرالإلىاهربينالرلىأعد6ئهادايفاَوأنظر

عنالحثثم،الأرضعلىاطرليكسييحاولكانالجرالإندلمحقة،هورةامول،يمكنأنهلملأ:.اظن

علىجمملنظمعن!حثالمصلمين،معيتمالذىوا!اق،الأرضعلىللاصوو!ط،الملمينفاق

!يهالظر..اطزكر!ن(كريةمواثة

,Franceا+de14!محFayard, ,7291 .p 98 Une certain

/289إلىكلأمنا!املحةمدىعلىاطزالرلياتد43-

الفردس.الدشورإطارلياطزالريندصويتتمانلزراالطمالسلاملجةودومحولالجرال-ن!!

لريدكالتاطزالر.ملل.انإلىوايثار!أصا!ععدةنذالعملةهنهادالتلدالتىالتحريرجهةوكالت

.عملة،*أ.سخمبرور/7عدداىهددرنسا.ليي!ملضنواجزالري،صوتملا-يندحةا!خمام

الايخاء..

لمكلى:ماا،يراتجهةالمفةصل:الفرنسيالطمالراىاتحاهوايظ!ايسقلجةبان-لفت45

92/7/عددا!هد.أدظر.الأذىمنالمدنينالسطنصالةليرتعلىروهنوالوصاللالأهدالىلاخار

1N.

لفرناالجلراليالثكليعنىالمستس-،

-jPot-د!ي 18 nouvelleلولوزMourupiane.وأ"2/17/عددا!هدليالعكلهلاتالجاظر!

ليءالارها-ول!محأ.!ولايضاَالظر2،4،3،4.6،3/9،،98هواوت!ومو،!،27،كز،يومالموندولي

0173.9173-صه،7291دولصر265,27َعددليماعان!فامسودمامك،لطلردا

ف!ةل3/3ولي،الصينمنصةدس/8منلدءا،الجزائريينعلىالتجولفعلرض-447

للطثىلاعومالقالطراتلللشرطة8الككلللمرالمحاتأضصاولدوالواز.ال!ينلي،4/8ول،الرون

الألمافي-الاحلالاقءمهم!،كالتالذىلاريى،لي.اءلأ4،كل!.يدمىكانالذيوراك.والولعف

الكلر.للجزالريينلابة-المهمةبخفسيقومبلاْ-الطودالقالى

ه!!اطزالريةللكلر!الولجهةاللجةبلمناهـ!ءكلفت5791عام-اوتحهرومنذ-8

)الاسعلال،الممرمةالأصاليمسوىعلى8!والريلليطنجةمؤ!رضدوكدمامؤ!،حكومةإلثاء

جمز!رية،وحكومةومعريعة،لرنصهة،حمكومةتكويناوصيالجزالر،حولايحرلهر(وجمهةالجديد،السور

اطز!ة،للجمهوريةمرءحمكومةإدئاءبالاحاعلرر!98ص!مبر9يوموليالضروريهَ.الاضشاواتبعد

:صصالق،مصدرواط!،الجزالرىالهرارهمد:كاوى!ليلييه!ء،ادناثاتعنالمقدمالكريرانظر

.7!77

عامليإلأيذعلمالمومة،اطكومةإلثاءصلاكرارهذاولكن:كرعيلقاسملمؤكمهماوهذا-94

اللطةإع!!ورههوالمو!،الجزالريةالحكومةالثاءدوالس!بكرع.بلقاسميدعلىياير،!8،مو4
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علىالاغمادوضرورأاكحدة،الأممنظمةلاماعلر!اَموعدأرلكو!نخمبر،هلأروم!ثمياسف!ءعن

93ص:.الحهالاسديلقاسم،كرمحمدالظعمرالفهالذىال!ليملحقليابصانظر.ال!ثبرأي

منالمثقةالثرع!ةعبمقدانمنوططمهالفرنسيالراىصحررالموخةاطكومةإعلانإن-045

4Hمما!وعلىالاعلاصة،د!ئراقاليالسلطة(شاتما!وعلىلرنا،منتبزءلاجمزء.الجزالر:مفهوم

81:عى-المرليمكيالردر،!ةالمحنىالأعلامليوردمما

منوهي02:صِاطكومة،إعلانعنطيقاَالمذكورالجبيىالواردةايحلالظدونهةالظر-451

ساب!ا.مذكورممصروالظنونالجزالريةادرةعنكالهلىحرياَ!رددهاوهويحاوى،محمدعمل

/5891!,0301/01محددا!اهدليالاعلانهذاانظر-45صلأ

27-28:ص6491cصويه،نثورات،باريساطرلي،لعدوماالحرلي:عسينأحدأيتالظر-453

للجمهو،يةالمو!اطكومة)ن:بقولههذاالجزالريةللبمهوريةالمومةالحكومةدمريحويوفح-454

علىوديال!حمف،!الاتالدولةاهراراتدطقإلىقدلىثولعةماثرأاية،الخلكلضلاجمزالرية،

)ص:واطزالر.لرنابينالقطمالمراعيىالحرلي،بحالةالاكرالى-لمذكرةايضأ:الظر.اظزالريةالورة

هاله:،الفعليالاكرالىعلىلرهنالئالظلو!ةابظطلررتحثالمو!،اطكومةيدعلىالمشورة؟4(،

:كوانتحملالئلرا!ع!لياببوي،تجلمنالرهانهذااصحدوتد45(،)مى:الجزالريةالفرنحعةاطرلي

ال!ملابصإلىايضأ!ثروهوهـ2.8-:444صصايظَ،إلعهالمثارالمصر.لونوالفكريةالجزالورة

مى:،نفسهالممدر.9491(الطمخف،!الاتمرادلولهاصلالمومةالحكومةاصدرقىالقللمذكر6

191-102

91،كه02/11/8داويخ32،العددابهد:الظر.اظزالريةللكلر!اندهةالمرعلةالوخة،الحكومةد!ور-455

رعةك!الفرلسة،اطكومةوثمليالحر-!بهةنموبييناكمالات!نتاللصة،هذه،حتى-456

نحوعلىوالواجات،اط!وقليوتاوازموكطرلىايحر!ر،جمهةلحرفلاالنردةاطكومةلأنجمدهأ،

لصوانظرالمظوضات،ئم-والاتخالاتاكر،إطلاقاغالىإلىيدعوالذيمويه+.نمي!نعلىوردما

مقالةلي.المفاوضاتصلالأولالحالملرانى.مانديى:لي5بارارويرر.المدشهادة،المريةاحصا،ت

السدبينك!94)ابريل،القاهرةليالالمالاتصلاما618-614ص:،213العدد.إصوريا.علةلي

وفىيدجهة،منوهربوه،كومين.السهدلينا9!رعامبريلةليتمتوالئدلدراد،لىوخضر.(+دافرا.

ليtfarvordرد.2.لارالظروخفر.(،كوميندين4كور.)شمبررومالي(الأخرىاجمةمنولرانسهس

:,6291803,..دلونفثوراتمنواطزالرالتحرروجهة:!ده yصده:،نفسهللمؤلفوانظر.بعدهارما

-501ص:6391Xوياسو6291اصبر12-13المددNEFاهـف!ئوراتليالصريةالمفاوضاتلاريخ

فلأ-:ص91كه9العملرجلمجة،بارس-والجزالراطاسةاطمهور!ة،!درانْ.ثغدر:انظررأكه

:Palllatالظر-123-308ص:4كو2!لوندارداريى:سةلل!طصريةدلحرلج.و..دورنوالظرمو

6291Xحدارفشوراتدارص-3491()8؟--للجزائرالحرىالمصنف ، Cit:انظر2880-كهرص

ثه!-مر:222،العددما!ازين،!حوريالالمظوفات.!دايةلىالوطنةايررووجمهة.؟ريى،لاتان

062ص:27941لايار،لارص،94(-!كه9،)مهالسلطةومماوسة5+3اد،ك!وْ+رو!هانظر:29

الرحمنعبدطري!عنالفرنهةواظكومةالموءالحكومةبينالرسيئطداحمالات!حل!ولما-625،
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لي273،العددماجمازين،هشورياليللسلامْلاقول3+اهـطما:لاظنْانظرْعصروثر،وجانلارس

.1833-9183ص:،7291ديسمير2كه

44!!لاكا:الموضوعهذاصلالظرمؤخة،حكومةإلىس!ءاديحويلمطوفأكانربماالذي

!.W134:عى.دكرهسقمصدرالسماسةوالرناتالورةىيه،لي

وعد،للداخلة،زيرأ!ل،لمنوالأضرالمسئحة،للقوىووزيواَللرئىنائ!أعينةبلقاصمكريم-458

وايموين.للتسلحوزوراَثرلهف،ومحمودوالمراصلات،الطمةللعلالاتوزروأدوصوف،اطضظ

أمهةوهيايحرور،جههةصاسةليالممرليماتمغالئالأصهَعندكشفالو!فةمذهإلامةإن-945

الاجماعوبعداللرلي.ثوليينالاتجماعاتكرةبحكمكونى،ليالورةطكومةنالمطهذاياخاركأكد

وجمههَالجديد،والستورالاسقلال،أحزاببينجمعالذى-،*،(أبريل!-)27طنجةليتمالذي

لأولاجمتممر!،دالمة،سكرداردةإلامهَإلىانتهىخر،3اجماعتمصان(،02)47-كونسلىالتحرير

أصير-17؟أمنالرباطدتماكفيالاجتماعانكطك!أ،8تجمبراولحئاوت03منلولسليمرة

8.4كو

كرا.-51،:ص.السمادةإلىالوصولطرقأوعماسلرحاتعمار:ْنارونلدىححهسرةانظر-06

ص!ءح.أولليعضوكهـ-4

الظلد.اوالرلمحىصورهَواعطله،الرجلإيثهارليالفرنةالمطلةطت-62

-ه-MTLD-ول!!السطمعةالطريقمجرىكالواالذينوادريخون+الع!كرصلنن.جانبلىالى-63

ه!!لامنعفو-شوعلىالمدفي(،ثويقللعلطءل!رمثملعلىثحتملالسطحنمجموعةإنول+ول

هائىلياعهارهيمكنهي!!لاداخلْجاهدالذيثريفمحمودامالرن!س(:أحمدعباسالرحات

الأمينإلمحميخفالى-نريلى(وعملىخلىةلنوو!النالمركز-لنيينتنوناك:العكرينمنالمعتلىلين

الممالنجماعةينالمراعلييشتركاولمحمأ-ادلدماءمنكانااللذانمهرىالحمهدوعددباعنن

والمرف!.

ويوصولى.!لبن،كريم-64

ء()الملطدو!المدفي(،ID-)مركزىخدهَبن(،J)ههلاأحمدلرانسهى65-

ونريد.دباكين،الأمينمهرى،،ع!اس-66

.88*بركِوأ01لي!ودلعدا،هداى:نظرا-467

ا!هد،لِالقرارهذانعىالظرالمو!،الحكومةاغذكهلرارلأولموضوعاييهونالفكرةهذهإن-!!4

صباءأربعةتحر!طريقعن98،!وأصبر02ليايضذموضعووضع91.هرأكؤبر01لِى!والعدد

هذه.ثغ(خرىصلإخلاءاتوفالك.891يراكو22ليالمولدْانظرْلرنحون.

ن!ئرأعدالئووزمبرغ.أودور.أىالمريالأ"فيالصضيوبينعماسلرعاتينالمقابلةانظر-9!

أصور،22ليدعويرركلييزيدمحمدكمريحانظر،كذلك.91!اصبر14ليالموددجر!دةليلهاخلاعة

مادونىليCCEاهـاتجماعبعدجديدمناكدتلدا!بقةهذهو!نت.91هوأصبر23الموند،أدظر

الجزالر.اصقلالومازالتكانتالوطيايص-درعرليأهدالىان:إعلانهلي،5791أكوبر92-25لين

اهـإن-لالمهارةالمحفةاباوراتوعلىاكحزبةالحلطتعلىالطرشلقطعوللىلك-ذلكعنويثاْ

المبقا،حرالىدونهنمفاوضةمنفالكيكونلنإنهايأكهد،إعادةعنمحمةلاانهيرى
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الثمبلدىبهالمساسيمكنلا،أساسطحعيط!لثخعصاًإلاالاعرفهذايكوق،لنالجز"لر.لاصتلال

.5791نولمبرأولليJ،,41العددائهد،.الجزالري

الفرنسط-الحكومةتجلمنماJيحربأنالمو!الحكومةرنجةلييبررالمصلحالمولفهذاإن047-

.مقولوحمدكطرلى

ورطللظباتجمموعةوكذلكاصبر.25لي389،المونلىجريلىأليالمض،المؤكلرنصانظر-471

م-31:ص؟0791-بلون-داريىك!أ2-،89كهايجديدمع.دوفولالجرالتجلمن

81اصير27الموندجريدةليأصبر25،الظهرةدالمذاعالموءاطكومةيلاغانظر-472

رلمابهد،لي.المححةالمفاوضة.:اكلميالنوانجمملالذيالاحاحيالظلخاصةلمور!انظر-473

5891نولمبرأول-34

8*أنولمبرأولحتىأكوبر31لهلدالحدودعلىِعاماَهوماَالدلةوجهعلىِئملإنه-

الجزالر.ليالمستحةللقواترلساوتالداَللحكومةعاماَمفوضاوكان-475

لالنتعنو.اندرى.وPurtchet.!ورلث!تكر!ظن.لدىالطمةوالحمطتالرسالةنعىانظر-476

01باريسالريقماْكالليالاتخالعةالسوسهومة.ىلما:لي - 9 : Le 6691X cP. .U F

اللامرعية.اوابحلةللأحزالياطاللطعةتمَباصاء-477

الأكلريةبقالمةممتلد8!وأصير87لالمعلنالاتخايدالظنوناعكومةالريعةالانَخابات-478

واحد.دورعلى

كاليانظر:الاتخالعة،(لمعركةإجراءوكضةللاتعا!ا!ا!سينواخطراهوالموضعوحول-947

السويولوجةرلك:ْليانظر،الجزادرْليأ9"كهلودصرليالتثريعةالاتخابات:ْيورلثعتكريستطن

4.هوودبرايرثهرليالموددجريدةودعلظتلعدها.وما33:ص.!طبقممدر-.إدريضاتللي!ةالات

نولمبرل!ثهراي!ثرييةالاتخابات:بوركثهتكريسانانظراصش،بهلامالذىالدوروحول-08

!ولوحد*لياللوا?لا+بلمنالمزاعةالمذكرةأيفاَألظر7275X-ص:-يصالقممدر،5891

لاسخدامها.المسلملهضجلمالقالدجمقرامةاصحمالحنعنه!راتمن!مةصفحةإول.ا،نتخالات

:صسابقأمذكوركماليوالسذ،.السهلكلبهليماصو..الجرالبلمنبحذاجةزكرتالمذكرةهذهان

025-252jيمضعلىهوله!لما،لطريقةيمملانالجشعلى!نهكذا:ابشدوريوفحهو

الأسلحةكولَرهذاوفياقم،لكلاللوجسكيالدعمعلىداخلهمنيحملانله!ديكان.المعلومات

:صسابقاَ،مذكرريصلالألتخاصةالأصواتلالمةهوالذيالماسيالسلاحعلىحتىوالحصوللمعركه
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91هرديسمبر2-!م+الموند.انظر-81

ولوحمتىالسماس،6لرالجزوجهدلقةبمورةدعكىدكنلمالمقدمةايرشحاتأناذكديمكن-482

ل!ثاركانلسصع!نتول!،ا!ولاايحريرجمبهةولاالجزالرىالثهوعيالحزليلا!انه!الاقيرأخذنا

كانوامسلطَههنهم)كانالوطةا!معةمنالمخارينرالشعينالواحدابواليأنإلآايتص.هذاد

الطوركوانه:الذيروجطْلودورنوىليْذلكليانظرالفرنة(.والجزالرالاندماجأنمارمنقريا

.433:ص691،كه،اهءولأ5باريى،الم!لمةلةالف،لرلِقاالماسي
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83-Sللثعرلياصاةويحنفميماوا،جماعةالاضاديةالاصلاحاتليجمدانسوشليأملن

ن!الذىالريضالجصدهذاشفاءعلىالظدرالعجبالعلاجأواصلةدلكأطرها؟وارقاءالاسلاصة،

صايقأ،؟كرمملروا!ولة،المر!ةالجزالر!يه:ليصوسظهجاك.الثارى:هذهصلوانظراطزالر.

394-كه؟أ:صصايقبممدرالجزالر-دةالمثكلة:+دوماسأودرمان.أيفاَوانظر-74-73:ص

الوضعJ".دولا!هت5عريراوفما،:الولتينفىظهرابكريرينالأولىيالصرجمةالأمر!حلق-84

يوم04رلم(.ل.ه+ولكه؟94بران!يومالاضاديامملسإلىاثعدمائرللحزوالاخماعيالاضادى

)صانواطزالرا!ريولينالمالةاولتثراصةممموعةا،خروالكرور!و،-325:صكه*أصيلة3

معدطجملم!ثروعكهنىالىلمحدص،الأولامامحم،ميلاْه+14!رلمراسمتحتالمعرولى223.:ص5591(

لانهالاصلا!،ه!للبطالمفبعبالفقرالمهماكي،وأما.القلديةالزراعةونمطال!ملالايخداملضطن

اكلرهدلىوهداشويأ.ه/ه3نسةالمؤصطةالحماةسوى4إرلقايغحناسبلو!فمص!روعإلىيدعوِ

.الأولالقرررحماعةمنرAI/ه55ن!بةإلىيدعوال!ىذلكمنلواضط

23/3j)قراراتالاصلامةالصم!ةالملكعةلرلهةإلىيهدفزراعيكطوركطقحاولالذىووه-85

لصالظر.31/3/5691لرار:.الطمةالو!فةإ!إالمسلمينبوصولوالعناية!وأ./21/9و13و13/6

H..:المشاريعهذه Bruet.ص!لة-الثعبىالعملبحلةليالجزالر.لي.اصلاحات

-Saintاألظر:،الزراعيالاملاحوحول!ك!853:ص5691cأوت Germesالزراعيالاعلاح:لي

jاليهببتنشوراتالجزالرمدت-الجزالرى 5791XأيفاَانظرGendarme،الجزالراضادىيه:لي

اطورنظورات،Xavierْاهـ2!هولانظروكذلك-276927it:ص7*ا.كولانْدارباريىْ

.246ص:كووأ.لاريى!معا!رير،الريفيْوايحديدالجزالرليوالاجماعيالاضادى

ثونمرلْ+أولهالذىلطنةخطليلعد،4491عامالموضوعالريفيللطويرالطمالرلامجوبعد-86

نمةإلىو!هدلى،4691طممناكهارأايفذلهدوضعللحنعم!ثروعالم12/12/4691'لِ

لتحديثكسرباعانمثروعانفاككانوبعدهعي،المتا!اللياطاصالالبرأسالاعتمادات

إولروليالاضاديةاللروالةنظورليموضوعوك!(.5391-5691و94915291-)وايجهعز

4،كهرلمFاجمموعة)804العددباريسللجزثر:الاصادىابموGuillotلهانظو:الاصحمارتاممة

SEA]921:ص091،ديسمبر.

48-51.ص:.ورساللظب:ال!لييىدوغولالجنرالخطبنص-الظر87

الحزالرلياثعمالوزرإداراتلالاتالقالهامةاللرامةعلمهاالقتالمصعلىيعتدصهو88

الجزالر..صواتعرخلالالجزالر.ليالاضاديابمونظورات:كوافىلييلاحظماعلىلريعم،والئ

الموسطالحماةمشوىرلعوكلا!كهوأ،7*دولينالظصلة6الفتركطيوهي94.!كه.الرممةالمطبعة

لهذهْالجظوراتْنقديتحاللعلى!ملولكي.جديدةعمللرصةمهو،875إنثاءمعشوياَ،؟ه/هبمقدار

po'292-927:,ءلهه!46ع+ء!ل!.ص!!لهليRGendarmeإلىلعردانجمب L.

الرسيةالمطعةالجزالر)9591-3%1(لطةمئروعالجزالر،طكومةالطمةابلوبةانظر-98

.526صفحة-01

6291*صلالووفظورات،م!ئكرالجز!ت،الورة"-ع،اJansonرلك-ركر094 )Feitrin،

ص:39.
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Goreص:م8-801الجزالرية.الورةلرالس!سجانحونابمطة:هدهحولالظر-194 Andrei:

،1.-71ا4!و:ص4،كو4)مارس(مارسالحديش،الأزنةمملةالجددد.،والامحمارالدوغوية،0

01/4/9591دال!ثر93،ا!عددهالابهدكسالذىالموضوععاصةلمور!الظر-452

ليالجزالر.حرليمنصلْالمسفدبماوكذلكالجديد.والاصحماربون،ليالصلبمعملحول:ْ

6/7/"591.!4،عددا!هد،

لرية...الألفدلمحةالجدلهد،الطمابلوليلانفسهسئملالئالمهامإحدىوكالت-

يأمركانصالان،Jالجراإلىريايهليدوكولالجرالان8،!وأصبر9ونذاكصة،صلذه494

ا!دةهموعةيالتدريجيزيحكانانهإلىهذا.31511ليأن!ئثالتىالطمالسلامطنةعندايخليالسكرفى
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.2-252ثو

Xornatonانطر-594 Michelحكأةلlءdecolonisation en gا!regroupements deفىءا

.68-97محا:7!وا،ال!كلا-له،.Edباريى

ن!ةوليوأدار،لهفرى!ثهريخلال(ءمعمهه!العمالةوهرانليا،سزالجةلطص!د"ولد-4،ه
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6491 cA. Colin،024.ص

,geardهم-الضداء053 Argou 4Broizat, Godardأ!jBهمالجرالات,Mlrambeau, Gribins

كانعسكر!انحارإحرازمنوفعكبنأنهصرىاللىىثالالجرالنقلهوالأهمابقلِولكنِ

الترير.جقعلىجدا،و!ر!ا!ملاَيراه
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4178-166:,باريى،،كنهه 72961 Monصبنالذيكالهليكر-!ه..لمحلبعنهيقممهالذيوالتا!يل

لذهيؤكددويويه!ئلانأخرىجهةومن4-34457:ص7294،؟م!،فئورات،لاريسدكره،

أ!طهعوالذييجح،انيمكن!ن،الرابعةالولايةبقضةصماكانإذاماأبداَ،نعرلىلااننا0الجا!هة:

186



منوباهرليالودسئالحدودعلىرجمللالى082كومنيمالفالجئىهنا!ن4،مهوعامص055

ما)(يرجلالف3كهمن!وا6391َعاملمحلغبخودهعدديزيدهماولمالممردية.اطمودعلىلالى3طصة

المري!(.للالىj021الشرقدالطك!2منترب

عملوالذين6،الورجممثىايضوااللينالفرلياطقليالطمليناهدطءا!ماطمنيلمعصفىلك،55

،هولمانصلهمانبوللهَزركض،ال!تينونهما!ظلة:!اءاقماستعدامعلىالطمةالأر!نرلص

..وكالو.

صلي.ماالراعهلاصلطلظر552

أ.16/3/!كو4،،العدداولهد،لىالحريحنعىطنظر553

.95,5/2/0691العددا!هد،لاكرارئعى(ثطر-554

3/2/مهور.93،العدداولهد،ليالحريحصطئظر555

صلْموننلط،مماراةلامركدأالجزالردالحلاحىحيكونأن.يجي:لالقوللطيمحصهو556

هويذبانمنللجقيدللاداذندلك،اعخدلاولكنىفهم.صأخدهاالمجثىاناسلحهم،اثمردين

الد*.منيخ!ي

امماهد،ل14/3/0691يوملونىليالمو!الحكومةدلمناعالملالحركحدلكخاعةلصور6-الظر557

ابهد،ايحرير،ج!هةصحفةودينعماس،فرحاتالرلمحىينتمتالقوا!ايلة46/4/م!وأ،61،العدد

للشعبعإسدحاتونداء،كولىليلم!وا5لم3يومرويد،عمدلمريح4.لم!و!/4"ريخ!6،المدد

ا!هد،الجزالر.ليالجاطقباتلالَطاكاما!ية.المهزلةعوالهالديلواول4،لمكهلممهو82ي!ريعافيثرى

.1م!12/5/ريخد!"لعددا

224-922.:صووسل.،"غبليثوضلئارلظلىلمىطلطر558

02/6/0.4!وكي،العددا!هد.ليالطننص-الظر"55

:431-،13.ص...!اسلرحاتنارون:عمارلدىبونجل:حماهدرحة-الطر5ء5

م.لوصولى.دوالرليا!ملاتضالطوهرفدث+ول،ضقيبالسدمم!فيص!لا561

.66,02/6/0691العددابهد،ليابداءنصطنطر562

بارص،،ساعةربعأخرىيه:ليملأ!محألاتان-بولالر-يقدعهاالئال!كعةالروايةطنظر35

افحورياليبونجل،أحمد،الأولالمظوض!نعلىي!دمهاالقوالرواية!2ص:6391102برلمار

11413..:!و14/5/!اريخ،3،2لعددا،زينغاما

والضدثوغاصتين،رالجنرالالجزالرية،للئؤونالطمالحكردكلمورلىروبر:بايردىص!دوا564

م!ون.

صلان،5:عوالهالذىواهاللون!دمكو،عامالمو!الجزالرحكومهَاذا!اللىالحريح-لظر565

.أ7/!و/46رلمعدا67دلعدا،هد!الط+قسايئى

.الجزالرعلىوحرصه،الدمجلصصةي!ره!ييكنلمالذيدوبريهمه!ثلالوزراءرلمحىصماولا-65

من6الأضرالسنواتخلالناضلتللقد!نىليماامالثلأ:.دذلكيحرلىالجديد4صليوزاد+الفرنسة

وحدهم،وفم،الأصلليبالفردس!نفيالرلعستإولالفرن!ة؟اطزالر"،لولكن..الفرنسةالجزالرأجل

الئالإعلاحات!مةنت7و!مدوالظلة،،والقدمالح!اإ،مشوىالفرنسةاللطة!ادرلعجزالرولكن
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ولعلالاقاءللجزالرملاماَيكونأنيمكنىنلطوربلىايةفا!سكبأتشمرتالعهلى،دلكليإقي42،

جماكانالجنراليقدمهاالئالمورةأنأخرىجهةومن:!.صلرنساعنما6لكرصبه:ليوفىلكلرنسا.

لدو23،:3923!وص3،3،العددالأيلزية،إلىابلمن:بعوانماكازيناهمصورياليمقالهلي

هذالابعثإنهيظلرسالةوهيعلاح،سالضدإلىدعزىالئالرمالةأنواطققة.وافحدشكلمزيَفة

الرساهللمعيخجمممارشحمهولاابمى،أسلو_لاألهدلكمزوَرإ.رصالةهيالمومة،الحكومةإلىالأخرر

اطامةالموالرصعمنكمانتالرطلةهذهأنجداَانحملومن.الولاياتررطءيوبها!نالئالمألولة

ضململوالفرنسهة،.بالجزالرالاحفاظو،م!!هَايحرير،جثى!زيمهَاالمثلالرايلدعمللجض،الظبعة

لاالذىجاكانالجرالمقالليدوضوح!درالرأىهذاإنذلكوعدا.دو!ولاركضاهاالقايخليصاصة

رة،بايز!فالظناويزمولانأ!نالذى.للظلهالفريسةعنتخلىلدالايل!زيةأنمنمراردهمطلط!ي

الصفجانبإلىطهموئنالح!ة.علىحريماَعايداَثاهدأ!بر(نيمكنلاجا!نالجرالانحثمن

طوطة،لمدةأداو،بأنهنوضحأنلمحجب،الرابعةالولايةرلمحىمعالريةاعادداتليدريكوويردارمدون

BE)واحصالالدراصاتمكب L)لدلمنهالاطر،هذاوليللجثى.اطاصةالم!لبأداةهوالذي

والأرلامعاس،لرعاتالمومة،الحكومةرليىإلىأشلىتالئالمؤيفةلالحرجمات:الر!فبماعةقمعى

eaudأنظرللمإهلى،المزيفة Edmondط!مBeْج!لهء4:ليصلاحْالسي!ةلي!les grandes e

Veme republique7باريس!ا. Ed. De SaintClairالجزالر:بهىليقةمحمدأ:*أ!0ص.19ء

الضدأتوالإلىالظرى!هلاتايحريرجمهةجمهةمناما-114أ13:صصايقأ.مذكوركاليحرلا.لي

L'فى+!به:ليكريفبنأحمد !!!! des Mecht44-526:الجزالرS j 9691 SHED.

سؤالعنصكى،لوي!أجالهالذيالجواليإلنصدانوي!نى.؟لكل!بهلالأيلضبةيكنصلم573

J.موبو-ت،Vendeeمقاطعةعنالمقلالث!وخممدسعضو de Maupeouعنيسألكانالذى

J.أنظرالرايمة.الولايهَرريما"ممزحاتقابعةعدمإلىاظكومةدعتالقالأصبالى .O RF383العدد

تمامأيميدو!ولالجرالوكان1158-0116،الئهوجملسالبرلما!ةاكلثات18/01/619Aيومالأربماء

الحكومةطريقغروعنتحلمة،سلاممفاوضاتمنيذاع!ن،وماالولاياتليترددالذيالصدىف!ض

المو!ةاطكومةإلى،جوان14يومخطبهدالؤجهلطساترددلمالئالدرجةإلىذلكيعرفوكان،المو!

إفعافإلاقدلىككنلمالرابعةالولايةلادةمعالسريةاحصلاتأنرأيارليالظوض،إلى!يلىعوهابخداء

المصاطة.إلىأمهلمو!كلولعلىوحملهاالو!،اطكومةتملكهالذياباور!هامثى

01-)ل!ةالشطوكوريامايى(،-)4الئطل!ةولمحام!هوا(وماي!ألريلئهرىأخلالالصينص574

مايى(.أ3

كوأ.8/9/5ه!،العددا!هد.ليالقرارنص-انظر575

دالمين،ندوبينكانااللذينلالون.ولرانزصديقأوعمرمنتألفيزيدمحمديرأسهالذيالولد-!ن576

الألريضة.ال!ثموليلمؤتمرالاداريةاللجنةعضوفجل،بواعدوكذلككولاكرْى،ليوادفيأكرا،يىأحد!

يضةالألمالظصركلبانسحابيطلباكبةلذهاتخذوالذىالجزالر،صلالجخذالمرارص!ن577

4./7/0%6746،العددا!هد،ليالقرارنعىأنظرالجزائر.حرليليالفرنصاصث!معالداخلة

اقيربأدانلبههالكوندو.ض!ةخاعةصيية(3أ25-بين)ماانضدالذيالمؤتموهذاتول-578

.8/7/0691لي96العددا!هدليابصأنظرالمحراء.ليابو!ية
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الجزالرى،الث!ببظل!اْ!دعنعبأيعرليأنيىلمالشهر،أولرس!لونىزارعدماالذي-957

ا!دلات،هذهصلأدظريزيد.ومحمد3بلقاكرممعهكانالذيعاس،لرحاتالرلسمعطويلأود!احث

.4!9أوت3يخداره!المددهداب

4.!ونولمبر48047،كاهأيامالمودد6جريدا!دلاتهذهصل-أنظر058

الاخار..ساعةل.اجمموعةعنواله:ال!ىالمقال!73.23/11/0691,العددا!هدطلظر581

.المتحدةالأممدا!موعةهذه3يااك!سكونالذىهودار!وصهداللالنطفمولي-إن582

:صاكحدة،الأممإطر!الألريقهةالأص!لةا!موعة:يطرسافهلر!اكلثات،فامطصلثنظر583

؟14-46.ةصالجزالرولَ،ا!ضهةتجاهالجحلآالأمم:Mamerl!13!هاخالفةوسرى278-927

4.كو7،3/1/8.العددابهد.ليالقرارنص-دظر584

الولمبر(.يسم!ر504د424،ايامليسماصلا585

،وهرانليجريحاَموأو!لا18َوالجزاءلر،لجمريحا037َوكعلاَكا9هناككانالربيالطن-يهـقول!!58

لون.ليجريحأ5،وملى4و

إلىالدعمرصالل(!اَانظرعيا،ودعلقاقاالمظهراتهذهأخارمنالفرنسهةالمىفىنقيهما-نظر587

.7391/12/0691،العددابهد،ليالدرل،رؤطءنحتلفعنالصدرةالمومة،الحكومة

.إن:و!لا!ادث،هذهدمجافي،ذلكليللأعلامووناكانالذيدرنوار،لو!س!شخلص588

إم!نهةدالثكك!الآن!دولالئةْجمزالرية،!لثكلْأجلمنا!ولاتكلحاولالذيدولحول

:215.صوالجزالر.دوغوليكللأنظر+.إلطالوصول

عاسين،ومثاو!وك!م.لواليعلىكئقلوهي48/7/!وأ.ي!ردخقراراللطنهذه-انف958

المئكروصلفصلراءماللحكومة!دموهياشثارية،ومفةوفا.سلمأصلمنبلديةورؤصاء

لمول،مولانمحادلاتإضاقلعدأنثثلد!نتولمايالجز!ر.الصلةذاتوا،جماعهةوالأداردةالاضادية

اهزيين،ثوكولالجرالمساعدىاعديمرَدالذيابظوودولدخللالش،كل،لال!ئاء6جمديدئولةكلو

دمورداهاحماصةاظزالريونيقلانإلىقدلىيمقراطي،ثكلاتlص!ورةفمعة.وهو:الكلطتلذه

.891ص:صابق:مصصر.السلامدروليىيه(نظر!ن.واردداها

ابهد،لىالجصونلجانليالمقلالضوءمهديبنالد!نورالسدكصريحخاصبثكل-إنظر5!و

خلالمن7591Xعاماطاصينابلوبينايمقالاتمنجمديدةنصخةنانئهدو!ن9/!وأ.25/،97العدد

ا!لروعدول!ئق،حارلى،بنثلإرادقم،ضدالفرلة،الإدار!للمنالمفين.ابتخين.اصتالات

الصوى.وممطفىوصقي،براليوعاجضراتومحمد،شبان

.,:253دكلا،،مايرو،باريى،.جانسون.ثكةقة-لظر:495

لىلهمقالللى6!5!جومارصل!يكب،الفرنسيالعطرداضلماقةمداولاتيئر-لذى295

انظر.المداولاتهذهعنشدء!ةعة.محرم.يصاريعكلان.,:1512-94152!9،،جانفيلياطليش،الأزنة

8ينوانكلمةالعددلفىليايفاَ Jean Daniel ' Is!3510ص:.،-مح!صمم-X4351دالبمورسالة

9154-1535،ايرس!ةبجانبرالَوامههحركالأوليفسرحمثصارلو،إلىجانسون o,,:.ا!االظر

:481-205.ص،0691ديممبر-نولمو.الحديالأزنةد.ثوضلاجلمن.نموت:Marcelأء!يا

ئز.4:ص،4،كومابرو،،بارس(ph)121)المصفللاخضوعاح!-
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.98-201:عىدنسا.ليالجزالريونللولا:صطالمظهراتهذهصلانظر-5*

الرعةدعنولمرلياللاضوع،لالح!عنيدالعومقا،تك!ةكيا،ولةهذهليصلطهر495

!4/ص:02،مابرو،بارسالر!ى+مايثو+،:انظرايررو.بهةتم!رضهاالقالمعركةلىالفطلالالثرام

Monاردو،:انظر4:كدأ،صاكوماسبروداريى،والالرام Proces،ص!وا!وي،فثوراتداريى:

وكذلك:227Xص"91،صوينثوراتباريىالفجرعند4المحرالFavrellere*انظرئه،

:J LHurilمور!نسحارْاسمتحتالذي'Maurienneكلى:'deserteur،مناولرليأيحمآ

":125صأ069صنوىمنحورات،باوسافدلة،

ضأولمورة5Niza.فزانكموعةوْالجزالرية.،8الكلرمعالضمن.بهة:فصلثكلوبذكر-595

الئ6المساعدمكمبخلالمنالفرنصامثىصفوفمنلل!ربينالعونصمالئالقهةالمفاومةحمركة:

!زز،صفو!ميرونضصريأ،المسَكفينإنثمودونى،والمفرلي،اإلطلما،،وبلبصويسرا،لي!حها

ليايزاماَبالأللعلة،والم!حةالكثويكهة،الأوصاطولص.القحمةالصضللمصلحهمحملةو!وم

الآرك!j.رلاوالفهفْك!المدلنالعمل.لجةو"المصاطةعركاتخاصةوبذكرالجزالر.حمرليمطرضة

كلليمؤلفدالمحزى،رو-!الأباءثلايحرير،جمهةكدعمالمخاطروكولىدترددوالمالرهانبض)نلل

:ص9،،كه9ثون!ي،موراتحمه،fron"هوايحرير،وعقايعرووجمهةلهعومالذىابصلصل

بارسفى!أ،abeWesابحل:بفوانالحبنليايرووجمهةناضلوايمثهاووايةوعرلف،273

ظهةيقدمهاالقا!عمةلسي4دكوجانفي92لرمواععل.,:165كو،،3ثو!ويمنضووات

لوزان،العدالةزمن!ده:لياظزالرية،ايريرحركةلمملحةوعملهالطسايزامهحلَلولدالتوو.

4162،كو8ها.م!لعن!ئورات : gyp.حاصة6سورألظراطزالرية،اث!كلةيهالمسعشموشصلاأم

De Bosschere5:لهكآياsetioe Pe ! pectives de Is4!يىياو..أMichelل!،ماهd%9

tمملةليالفرن!حنْالمسحنموا!كانتما.Houdrinدرانوهو:243-246.ص . La Nef.د

علىاطضاوايحرير،طهةالدعمحركاتوصلم!!.:صك!3،4ياير2!4.أكودر.خاص

Meyer-للمؤلف6صرالمطلرناليالعسكريةاطدمةور!ىالعسكريةوحالرناهضةانظر:افرو-،

629-4591)!ع!ص Splegler،)الصدأهرالىالط!ةالعلوملِللحثدصراهأطررعةوهيأ

9691X Rene Remondالجزالرعرليضدالالرليال!روعملدورصلاخزوبذكر:954-722.ص

ص:3،1-4.16،كو3ألرولالجز!4،اطرلي:خاصعددانحررة.المدرسةليبوكعه:.المقفون.،لويى

العملإلىالصهمد!مللا!زعادا!رو،درددهعلى!س!اللىهذا،الفرننالطلالياتحاد-695

ليالعرلي،المطربةللطحيالطمالاتحادمعا!اقتم(نبعدولاصماونضاهم،اطزالر-لنن،الطلاوللمملحة

.ابظمةكواله:والذيالنرنن،الطلالياظدولمناب!ثورهالكبالظر4.!وبران6يوم،لوزان

4:لي!هرلارسوأنظر4.9ص.يلBAGELا!معا!اونالجزالريةوالم!ثكلةالطلابة themes,(يصsel

polltiques et 'I acdon du syndicalisme etudiant e enا!ة،علرمددلوم(طررحةوهذه14!ه!

172.ص6691X!ا!*،لاريىداطقوقكلة

Agerooطنظر795 Ch- R.إيه.امكلالجزالر.مقالحرليتيهالفرلسيالطمالرأى.و

Laجملةلي094.عاماي!يرجمهةواسزالهجةالفردس.الجثى-كداهدم-ئظر895 nouvelle

0 critique122العددXعاموالجزالرالفرلسيمقالهْابشالمؤلفبفىألظر.9-ص:6191,جمالفي
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6191X6291لمحفري!أ،العددلفسهاالمجلةليXامحىدالسدحديثأيضاَوانظر135.صخاص،عدد

Letheule،ن!ئجالخريرهذاويقدمالفردس!ة.الوطفةالجممةليالمستحةوالقوىالوطنىالدطعلجةأمام

تألف!لىالا*قروروهو!هوأ.جمالفي8ءبينالجزالرليحماادنثبلالامالئالاصطلاعرحلة

Fondation!،ا!مبةليللاطلاعجاهزةولهقةوهو.صفحة32من Nationale des Scien

:181صالرابعةالطبة.Politiques،84!فىذ

نسته".9591-0691الطمخلالالالتدييالدارسطلاليعددليكؤايدأعالقطه!اسجلصلد995
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.91/3/6291لي49المددا!هد.ليالجزالرىالئعبإلىخدة!الرصنداءطدظر656

جمهطإلىصماو،الموفوع،صلتمتالقالكرةايحل!إلىفاالقارىععل657

01 : JeanTouscoz!ا-اعلةلعالجزلرية.الفرندىَتالاpop62961ماوسمه!عكلy:,

ارصبرصعميرال!ثميالعولهلةاىاعلةنفىلط.انحان.رهانليمورييللورىالظر:955-5720

ألرول39،المددوصاصةاضاد!لةلىام!ان"صالاتليولكلودنضا:الظرْ-38990ص:كود،2

ووالمدد-ايضان.!الاتليالاضاديةالجوالي..همكرولمقاليانظراملةنفسولي،2-ص:2ء91

الط!الوناولد6للدصرااطرو!ليار!لانهنكرللي5الظرواخررا،32-29-:ص629dجوان-

لاري!.اغوق!للهة2!وص:6394،الجزالرية،الفرل!ة-:.ا!الات!فوان

خلالاطزلر،دالعامةللسلطتالمؤلتواينىالامف!ء،ضروطلعنلويةعلىلثتلصهي658

اصلةالمهدلةوالحركلاتالضو،لسا!المحلقوالحريحابار،إطلاقوفو!اقالانقالئ،الفتوة

تحتالموبردةابرواتولاص!ماروالفق،والط!،والمالمي،الاضادي،والحاون،الفنىوالطونلالضمانات،
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لادنسمطلمحماابموصه!هكلنثرتولد.اطلالاتولسوتالمسكرية،ولالقضلهاالصحراولة،الأرض

لثرقا!لط76.ص:ك!24والثروح(،)ابموصابضان".!اقكوانتحتيممه،umentation!ح!!-3

الذى6291مارس2!مهعددالر!ةالجرطةايفأأدظرا!ان،!دداتدمحضوان:تحتالاعلام6وزار

91/3/6291.!ومحكومط،لمركلاتاكر،إطلاقو!فاقعلى!صي

الاحرامعلى!قومال!لدلهنبينالعلالاتانالقثلة:ْالمطة!!اَلابصكحدئمف!نفاق-ن965

للطرفي.والفوالدالمزالالطالقالل،علىنها،كللاتحلالاثمادل

سلطتاعخلهبمالذفىالس!ءكلإن!لي:ماعلىنمىاكرإطلاقوش!اقمن2المادةن063

منلدءأيوما02خلالوسسلمون،الفعلياكرإطلاقوشصاعةسراعمصطل!،ركالمصلطالطرفي

الطية.لهذهالمعةتالسلطإلىاكرو!تاريخ

جمهةباهضةاطاجممالىأس!هانظمةوهياطزالرية،الوطة)الحركةاهـول!لاصلكن61

.المفاوضاتمثلةعلىايمثهلليحمقلهاكان،اخرىكموعةأيةولاالوفى(ايو!

والف!مارس94لي(ديعتالئاطكو!الحرجمات!خلف،نيء،كللىا!هلةابصوصان-662

دكريفلالفرلسي،الحريحفيةادلةالمتدإلاتحلفلاالفرنهةوالحكومةالمو!الحكومةلينعيا

وجهةاطمهوريةحكومة4،يينمو2مارس7.48ولنابظنلىتمتالتىا!دلاتإن.ويقالالومةاطكومة

الجمهوريةبينتمتا!دلاتلاْنتههامنلصحGPRههانعنعلىادية.المضإلىالهتلدايحر!ر

انية.ابدحإلىاتهتلداطزالريةللحمهور!لةالموخةواطكومةالفرنسي

المو!،اطكومةأنفىلكنحتلفة،نول!ئارتمسألةا!ان!ياتا!و!ةالدههَلعريفإن-663

هيا-مانليعماالمفقابموصأنقلرالجزالرية،للدولةووحمدضعتىكممملمسهااحوتالق

صمةإلىواصدتالمو!باطكومةالاحرالىالتالئدرنالكئسطدة.دانلريينفيعديفق!ا!ت

الفرنسيالداخلياظقوبهةمنالجاتوحمدكعمللحبرهاا!الاتهن!إلىك!ثارأالمضرةالحريحات

.حمولجان.+دوصكوذانظرالمصور،!ريرصلالايحاءبعدالجزالريالوضعيالظدونلمحمةلهشكونالذى

جمان55iDouencej-9572ص:2!8مايوهوأعددالشعي،العملجملةلطالجزالريةْالفرنسهةفالاث

-911:صمفرصةلرات!3*3،الجزالرية،المؤساتإلامةصلمقالهدكلود

664-tالجزالر،لأورويياطاصالوضعصللهاوعاابفعان!الاتحولنظرEtienne Brunoلي

123-136:ص6891ياريى.الممرليليالأوروصةلملماتاوللوفةالمثاكل:كلبه

!اءلاحتى(لوهران6وللجزالر04)اللوالرمنأممريحدإلى!قماانالمدتينهينعلىإن-65

الرلا!ة،ان،أخرىبهةومنالأكرية.هيدكونالئالدوالروأسعلىهذهويعكونالأور!ة.الأللةإلى

لرنسي.مديوضعلهجزالريالعلدلهة،ا!لىداخللاس!قومالرداسة!ابةاو

حماص.حزديولثكهلايجع،منفىلكمعتخمهملاالنصوصولكن-كا!ء

لرنيمدفيوضعلهماتنمنهما6صاأردعةمناعكمةهذهوطلف-7،6

و!الي.،ومالي!نى،نوعمنمساعدة-68

الفرنسي-الاضادىالحاونصل،مولانجاننادىنثرهاالئالدراصةليالمثكلاتهذهحت966

45.ص:847ص6291/سومميباريى..الجزائرسنفمنلسماد:بغوانالجزالرى،

067-rt Bu !nم!ه-Rلي(،لورونو!)رCarnets politiques de Is guerre 'd Algerie.242:ص
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بمدال!ملالاجلاءتمأنوجمبالاخاء،منسةبعدالط،!وصاليا!مواتعدديميحأنجي،7،

شين.

القاكواعدكلىدورتجبرليلرنا!امثونجمرلصريحشرطمنمالانهاك!ة،هنهحن672

الصكرةالثبهزاتلايتخدامعامفىفععلىإلا6ا"د!لشمل،لالصر!ا.تحتلركت

أمنهوولدنا،بالي!ثملما(نويديهي:ْو!ولصرات،فىلكيوكدالفرنسونالمفاوضينأحد-ن673

الطثنةداخلابهاليولكتلهمللاامهمحنعنالاسخطهضصلالئالمو!ةالدةخلالالجزالر،لرني

وعلى.الوطنإلىيصثونوايب!يةكلا،لوالنلافم،مدعومون،عمونبأىيضعروالمهمل!نتالجزالر

احرىأطهروعلةصينلنمالةالكمةا!واتتاءإم!نمنالألن،اطدعلى!صلانيجبلمنهذلك

214ص:المصرنصلورون،:يسهولةدلكإلىلصلولن!!ا

ناأويرهقانكألهمنكد*اىاغادعنتمع.الجز!رانعلىينص4الفملمنا!يتالفقرةن-674

الطمة.يةالاصاالثروطبلةالاح!اربمين.حذلا!نإرا،اعلاهالمضمونةا!قممارصةلعقةيكون

واالمعدنة،الأ!هملحامليدفونهم"وصماَيملكونالذ-فىالم!افيضوقيردىماعلىحدملاوهي

لحصالم..لعملالئللئركاتاولنرىسمأوابقل،ثوكات

بومالرممةاطرور8لي)ول!ثرا!وفيلمرر2ب!ريغمرسومليعلرلدكانالصحراوىاقم-ن675

الذيالقسمليالمنوحةالرخصفيمويقررالد!راءلرواتاسثارثروطدجمدًوهو(.3891نولمر23

ءل!4حما!كللويريت:الصحرا،يال!ررليللظلوناتحوىابظامتحللصلوانظراهـ3!.يدروه

rolier!يهد saharien10%1يي cLGDS.Lecode,:الذىالضرىابطم!نولا.27مهـرء

وبين6،المسكمرالدرلةدينفاصلةاكضةالأرباحليورزعلمدهخاعى،لثكللرالطالهَرول،!دونلرره

اط!لنلمالمعمولا-(مر)اهـمنللمكمرطمةاكلرابطمهذاولكنالام!از.صاحيالمتثر

اوللرنانعينمحلى،المعلنالحعسمرهوالحالياماسيبمحعثالأومط،الثرقلي!صماولاأخرى

عفليالطر&و!ديادازكلمنالامظزصاحمةتالشر!يحميافى!و.الفعليالحع!عريحرالتهرولى،

عل!صمباال!ى6اططورمدىلدرلا،ا!ولىابظممنعامأ!ووخلالعامأ،25ضلالالضرسالنظم

الضر!تلمطلبضوعأوأللمستلةلكونأنلريدالئابصهةالما!ةعلىالمكس!ة،ا!وقاحرام

Vereque,!ليالصحراء،ليابمطي،الاسكماروال!تي،للَطم،الطمةادثكلاتصلرالظرالترول!ة.

Christian.لهليالزولهة.المحراء!de Is section de geographic،45ص:ت&6491-!مءول

الولجة،المطبة-

باريى-ممء!.دالسواوو،للعهاثرا!ةوهيالعد..لجزالرالماص.الوجمهلاد:صرجطلظر676

2..P .Uو!F،42.2!و:كلأص

كلضدالمضولهَالأوربةلدلةاطاصالوضعإلالاحطربعينوابطرالطمة،اطريات-!حرام677

الفرالي،ايمزوملم،الأموالرروسثقل،وعريةوالمظعة،6التبروحر-ا"ل،منلمحريد(وصو

الزوية.الثؤونلىالمك!ةا!وقواخرام

لأريىلرالصوا!و.لهالئ!مدرامةالمد.جمزالرالمد،.يىلجزالرالسماص+الوجمهبررجلادثلظر678

2 tP. .Uو!F،8277..:ص
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لا!المدلمثيبالاعلاناأم4!و2ماوسمو،المددا!هد.لالجزثريةالفرنةا!ا!ت.-نظر967

التجهزات+انكافلمموض!رر6المادةأندلكانحة،هنهمنوضوحاَالللهوالعكريةلا!فيا

هجرصة.لطيات،حالةأيةليلخلملن،اعلاهالم!كورةالمسكرية

بَنماللاد،اضادنسفاوالجزالر،ليداضليصاسهمي6حارالقواعد،هذهاصخدمت-دا!!

محلىللعلوان!علةا!خلمتهيإذاًوأضاَ؟السكريةالمالهةايمويلاتفطاءتحتالأموالرروسهر،لى

حلةينالرصإنثما!ان.!ات!تنموصلييدخلايحظتهذهمنواحدمنماألهفوالريتي.للد

منالرغمعلى:.إده!ولالسكريةا!ا!اتيوضح18/3/2،94،يومللبزالر!نوئههالذ!الداءل

دِأضاخذدتالئالا!مازوعدمامادلصمةاوااءنظلاتالحزالر،ليالكوالمرصلاعدةوجود

ا:أضنفوموالطلم.دالققودبالمطلأضىَراعدأرضهعلىقومالذىا!يداللدثالويىللمراد.

ي!مل!مهالذياطاصدلاعهانظملهاوصكونع!كرى.حلفأيلي!دخللنال!قلةالجزالران

91/3/6291.لاريخ40،المددا!هد.ليابداءانظرحريها..

.1كو2لم9/3مو،العددا!هد،الجزالرية..الفرنسة-.ا!الات81

المصصر.خفى682

ه!همنك!6لمةراتايضان،!ا"تحرلالوطةاطمعةلي!تالقالمنالثتلراولن633

453-524:ص22/3/6291.و21/3/لاريعه!هدالنرنسةللبمهوريةالرعةاطريدةانطر.اكحعة

الجزالرية،الثؤونوزيرواقىال3.:4كر!رص،دودري!ثلالالرلسي،الوزو(قىالظصلثكل(لظر

22/3/الموددا!ان.فالماتصلالولج!ة،الجميةلي.مدوالةايضاَ:الظر)951-522(بركسلوص

.:2-03!23/3/291و4،3،2سكوأ،2

الظرىيعرلىولكيالمشثضات،ليالجرحىعلىحتىتجهز،كم!هللىادبعةالكوماللولرقكانت-3

الض،فئوراتباريى،الفف،زمن:كلبهلييالص+.كروسيراجمعانجمب!ده،ا!جرالمعدد

2-*402أثواص:عام

ضخهاذبوالئالجزالرلي26/36291/مظهرةالأرجمح،علىهو،،دمويةالأكرطلهاكان-الق685

كه-،!ر.72:صايأس،لرانكوررو؟ايفال!مهذاصلأنظرجريح2مومن!ترليوعاخلأمر

عى:ط،!محا،للكحيالأخررةا!عةريعصليالفرن!ة:للجزالرالطل!ةالأيامهنهصلطلظر،6

Paul"!وألالر282-992 Heniبهد!combattants du crepusculeمح!ه-خأ،فىمحأباريس،

.524:ص،0791

لراراتالانقالة،المرعلةخلالا!تالئالأجهز!لخلفالقانو!ةالصلا!اتتلفصلالظر-87

.6291الريل01و؟يوميمنك!العددJORFادلي6291أ!مل9

لاريخهعلىالثيءلضوللأطلاعكونهاكن.لينالفرصفررا!نالذيدشطكريحان-ههـ6

الجرالخدمةليلفوان:ن!ثرهاالتىالمذكراتأيضاَوأنظرص:21/3/6291.6الموند،جمريدةأنظر،الماص

291-7191:131.,نبلو.ياريى.للوص vo

للسلطتالولت+اينى!!ى*،محهمقالأنطرالانقالة8للمزالظنومةابواحيعلى-للأطلاع968

4!أ،جالفيأالعدد.والاضاديةوالمايةا!ولمحة،للعلومالجزِاثريةالمجلةلالجزالرية.للجمكلريةالطمة

داخلي.اسقلال6!رلانوناالانقالةالترةودحبرك!:7".
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و!نر،لارسالرحنعديرأيهوكمان2ء91.الريل6ليصدربقرارهذاايفذىالمجلسأنئط-09ء

بليداللاموعدالطمة(لل!ثزون)ابلوليئوليممطظيت8اوردهمال!و-!،لجبهةممثلينطسة

)فموليطفطفةبنوعمدالاجماعة(الثؤون)فلوليبومد-فىحعدووحاجالاضادية(للثؤون)ابدولي

!وض،الثخوكذلكمحدلوطقربل!و(الطمةالضؤون)فدولياطمارالظدرع!داماالبريد(

كهمدالمثهور.الموتتايض!ىاملسليأعناءهمالذ-فىالملمينغ!ال!حةأما.الظنهةالشؤوننلولي

الثؤونفدوليمانرلن،وجانالرلمحس،ودالبروثروجمطالاد!وهمالصرا!ة،الاتجاهاتفوىمنأفم

الطمة.الأثطلنمودي!هأمحىك!كولهعوثارلالمالة

mist!يهليلوي!جانوانىدوطنظر196 !، place des institutions algeriennes.لي-ما

26-02--2رلمممر!ةدراصات vo

!لي.لمحماالأزمةهذهإلى،مطولدشكلدعودأنكصسكون296

الثروطضنلرنامعمحاودةمسخلةثولةالجزالردصحأنلريد.هل:السؤالعنجمبإذ-396

5/5،وو72ايكلا،16كم37ضدالجزالردبخعملاخبا،629115815,759,5مايىد9لصرجماتلياعددة

لا.لىألاقىالأصواتمن

لركالاستاءلحالذيالأصوعِولي.6291صانشهرخر2لرلساإلرجملأ000,225رصل-496

علىرجلاَ،كمه،4منلر!افه،7و!بليةأولبينللرحلالوميالمتوصطوكان(ور!اَ.4390الجزالر

الأعدادهذهصلانظر)0(بران02الى25فيالظصلةالمزةخلاللالى3ايسعةحدودليكانأنهعين

الأورو!ةلللاللةا!نو!ةاثكلدرودو.،الين+أفأ(نظر.6291صيلة12و5لأيامالموددجريدة

2-242.:!وص.سالقممدرالمرلي،
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للأوالجزءا

لعنفا





أولصاححقكلهاثصلر31يلةمداهالردَدالئالأولىاباروطلقات،الانفجاراتإن

و!نت.الأولالمحزكهو!االحف!ن،طويلة6لررورالبدايةنقطةكانتووأ،نولمبر

ناكالو!تع:ليجدأمفبرةحمطة،سواتسغمنبهرعلىاتدتالقالمز!هذهصطة

و!وقم،،أراضهممنواثميعينالمجمَعيناباسمنملاينولحةالجابخين،منكلملونمن.سر

غررمنوهذاالمحروتة،ف!راثوملاسِننحزلة،قريةو!،8والممربلون!ليلاجحو!و

هنه.اكر""سواتعلىك!ثهدلزالماالقوالصطتالعصقة،الجراحنحسب(ن

ة!إلاهووطفط،الهحثي!رالذكليالوحددالثيءيساحار،المحوبالغفهذالكن

الاسحماريابطامودعم!18عاماسقرالذىذاكهويعدأ،وامحر،أعمقعفمنانفحار

الاَمالخلالمنقاعتتدمحرةوحوات6كرأجيالأإناعامأوللالينمالةمن!رخلال

ا.!صنوفمبر(ولانفجرالذيالواسعالبر!لمأالحقلهذاطظتواطفوع،وايمزد،والأس

ابمفهذاليولكنالاسحمارى.6لرالجزلاريخواتهىاتدأيهإدلد(،(نجمبوبالعف

ايحريرحروبدفجزويثهدعالمئين،حربين"كرىجمظالذىالع!ثرينالقرنمناكفي

عنالكلاميمحالعر!ة،الماعةامحمطت!هزالقالداخالةالاخلاجاتويمشالوطق،

مكزرأ.حدثَالعف

يعيمابمقدارللطلم،حضوراَأمحريدو،ا!مرنهذاخلالالسعالذيالففأنواط!ة

يدوالعنفإنواحد.آنلياجتما!أ،والفروريةأخلاقأالفاضحةكهلكرأمحراباس

أنفسهعزضالذيكت،و!رلالاجتماعمة.اصاةليالمعطهاتكاحدالمورةلذه

لي!ومتجمَعكل"(نيؤكدعدماأحداَ،ثريعدلملباز-ل!ن،وذهدسحبيالأمى،للمثقة(

،الماصمحالهتحديدولكنفقط،مامهلاسهاسي"8،تجمعهو،القوةاخارنالور

المرعب:القرارهذا(مدرتديزمان،تلههوسكوماسو!ن!.العدو-"المدوريحدلة

منالدولةنملكهماطرلقعنإلاسلامأىتخقولمالالسان"،(خطعلىدئبالانسان+إن

ايحهدهذالاللضالان"،الطحعة.الة"حليالجمهع،فدالجصعحربتمعلكي،هائلة6تو

نأعلىويايالى،المطلقاطامييكونأنعنعجزهإلالقودهحذمنجمدلا،المطلقةللدولة

مطلقكثيء،الملكعلىاو،الدولةعلىمفروضةالحمايةكانتوبن3.المطلقالد،يكون

4.المجمعليةللحطملازموالعفدائمالحطرلأنلذلكفه،،بدَ
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كمعمنامحمع،منوهي+.العالم"ليهيلل،الأعلىالحكمكلكونأنيسعهالاالدولةولكن

اللذانوابخلزفماركساعمع.لذااطاعةوالمراعاثتا!تضمنتجزألاجزءوهي.معين

أعاداإنماالمراع،ليالطهظتعنال!يثفةالمفة"الطقات؟،نازعولاالطظتلا!يهثظ،لم

خلمةليدولةأمبحتعنعاحهادها،افيذلكنذ!لىتالقاللىولةإلىالاتجماعيابعلى

تجلمنرالمفروضاينلابطمحملة!كونأنيمكنالغفلانذلكوعلى.الحاكمةالطقة

الجزءِمعارفةَكل،كردوثبرو،تمياَ،وضعألسقيعف""حالةيكونأنيمكنإنهبل.الدولة

المنف".(عمالمن"عملهوالذيالففإلىالأخيرهذاولجوءالمفطَهد،

.المغويأو،المادى!لنفالمور:ومتوعمحدَدعفبلواحدعفنالكي!أنهوا!قة

الحداديكونأنيمكنولا...السهاسي.أووالاضادىأوالغو!،والثخمي،أوال!من،والظهر

هذا*يوصد"فُتروهي!قي،ضء،العفأش!لفيالحدديةوهذهالفف،.صورلحمر!فيأ

مظهروضلف،والإنسانالإفسانلينالعخاتمحالاتنخلفوقابلالاجماعة،الحهاةليالعنف

ليإلاأولأ،يوجد،لافهودكه.دلهلهمةلاالغفأنعكم،واضحةل!ستولبه!.العلاقاتهذه

Hannahدلكإلىلش!ماعلىوهو،7.العاياتمحالليلاالوسلالل،محال Arendt!نوعمن

6له.ورمندقفالذىيالمشروعإلايخحولا،الأولىبالدرجة،الأدوات

القللظيةدالنسهةأساصيكشء"العنفو"عملالفف+"حالةبينالتمحزنحبرل!تاوفذا

وهوتحر-!.بمشروععلطمُدَلجللىنظورليالنفحادلةنضعأنبايسمحفهوها.نريلما

ثم9!جلأيهأثاردوروهواياريخ.ليالمحركالعفدورمثخمةيصورةنفهماًنكيتح

الذيلوهريغ(فدأو)ضولفىماhng-دوهريغالأدقليأبخلزس!ماولا،ماركس

كمعمنبخحهلييحملهماقدمتحمعكلمنلولَدالق"الططة"بمهعة،العنفبخاسيةُيذكَرنا،

"معنى"الاَنيعدله!كونالذىلل!ريخايامههَالمسوةليثرفيعدئذالعفويكون"01.جديد

اطرية.عالمإلىالضرورةعالممنوالمراعاتالمعاركخلاليقودهطلامم!ءدا،وكمُوَخهكدلالة

بةالمُحَقىالنفعلىردَأإلاكدلذيستحرلرمضروعهوحثمن+النفعمل"إن

يمكنالوطق،ايحررمعركةسعاقوليأالنف+حالةإنه:الظنونلقدسةوالمسلّحابالام،

المسحمر.عفكانابدءلي:القول
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الأولالفصل

المسعحمِرعنف

ابظامل!ن،النفمنأل!حذدونمنساس،نظمأيكمورنشطحلابهالًن

يكنولماللاث!رطي.الأمرمشوىإلىو!رفعهالأساسعة،ثاعدله،العفمنينثحالالصحماري

اسقرفلقدفىلكاعنا!عدهمابل،القاعدةهذهمناسناءالجزائرليالفرذميالاسغمار

عخبأصداءz!لُرطويلةقمتةهوالجزائركزووكاريخدالفمط.دقاؤه،وطل،ودقيلهها،

لاالقالحربهذهليالمشخدمة،العففةالوصائلإلىولثير،العذابوصرخاتالمطرك،

خلاصلاملاحقةافاردينوملاحقةئلالتىودفريقوالدزو،ا!معل،كحرقعها:لكفر

وكونروب!رولامرريسيرئل،،الدمويةالرهاتهذهدذكرىمر!طة!ظلأعاءوفاكنها.

4.او!ناكويلطآرنووسان

دداولثننطمأ.ولرضداطزم،الهلادواًخذالطدلة،المدمةهذهدعدالاسحمارواسقر

الحذرإلىيشند،ألهمالذكليابظاملأنوفىلكقالماَ.فىلكمعظلل!نهطهورأ،اقلالنف

كبراَتزايد!نتالقالأقلة،لمعلحةالمفروضاللامساواةنالامعناننثاْاللذينواطو&

لمحضيثكوالذمميايخلف،الفقر،ابلد،الجزائر،ظقتعاماَ،وللاينهائةرخلالوحجماَ.

M.رSككط!عامَل،نالس! Savary12.للاستطنمسحمر!وكأفا

أنثأهدلاعي،لعلكردَ:عامةيمورةمفروفاَ،كانالجزائر،ليالمسحمرعفانواطق

ثرالأنهتماماَعلطالسهطرةولاالجوهر(لينخلفاَيعتبر،الأنهتمفهيتطعلممحع!اطوهـمن

!كنلمهذال!نالمحمر،عفهووُجد،الذيالأولالىء!نوبنشمرأ(.تمرداَنهه

عص*.*حالةهوالذ!الاسحماري،لبطامملازمهوبللقط،بهداية
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لعنف1ةحال:الأولالقسم

كذلكهولل،والجنديلالدركيمُفللأنهلاعف**حالةهوالاستعماريابالامإن

ايومةاماةلظامليوحتى،ومدارسهرم!ثروعه،وهؤسساله،واتمادهوقوافه،إدارى

تحر-،أيكونأنيمكنلاالمسحمَركفلانو!أكقدر.نفسهيفرضلأنه،كذلكهإنأيفأ.

اًنش!حاولماوهذاهذه.النفحالةمحتوى(لركوإ؟االقدر،هذا!لهمإداإلالعلأ

لاتاتالقايحللاتوإلىج*.لا.3ايحريرجبهةلصوصإلىالام!ن،لدريالصدإ،نراه

وهاحانا،لينفعهماسو!نعلىلظهرهذهالغف""لحالةالاسحمارى.لبطامهذه

المؤسسوالغفابوي،النفهحوى

البنيو!العنفأ-

مابمقداوكففهذاالادعمارى.المجمعداخلأتهمتالتىالاتاجلعلاتاتيملوهو

اتلهةقلمنوالسطسهة،الاكصادية،ا!فةوعلىالاجتما!نن،والطلماللامساواةعلىيقوم

إلاكتىأنيمكنولااللامساواإ،هذهعنالينوىالعنفلثأولقدبرة.بهريةعلى

جمود(نرلكشأ.رلكلي!فغرأنلستطحفلا،والاصلاحاتالححعحات،(هابانتهالها.

لا!مضءإلاتمأنيمكنلاأصاسي،تخولوكل،أساسي!طوّريأييمحلاصثهوابظام

ابطم.هذاعلى

الاسحمارية،الوعةقفهةطرحإلىالواتع،ليلؤدى،النهوي،الففهذالقمإن

عاعدونلالعكس،"،يحوللاالاقامولكن.نفسهالايحمارتفةلش!أ،!رولمورة

ابظطلُعذدكفوبرإجمازه،لشب43آرونرولرولنخر.مح!ونوا!مونالدلاع.

الجزانر.ليالفرنسيالاسحماررصددلوضعالقالأساسة

18موعامه!رملونلصفكانتللزراعةالقايلةلالمساحاتلملأراضى:لمشصلاء-

وجماءخمة.أراضإلىحُؤلتالمحتجةوشقعات.91!عامه!ر7!،"ثيوأعحت

كفحلدالزراعةتحديثإنثمه!ر.ألفمومنيقربما2691عامنذلسقىالري

عامإلى4891عاميينالقخةالأدواتانطلقتلقدوهكذاالمكتة.وإدخال6الأعدلاسحمال
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إلى75منوابقالات021إلى62منالدراساتواطمتادات،271إلىكرالأ07منكايوا،

ألف4591،018-5491دينأميحلقد)!!(واشملاحهاالأرافي،حاية(ماصو.

لايحات،مهددةكانته!ر،

للقل!،23نهاكم،!،ه!لطولطرقيفكةرأنثئتلملأساسعة:-ايجه!رإت

وطقمشوىمنمطراتوأردعةأ،مرفjو42كم،قى73دطولحديديةسككوثكةالكم!6

واطكلوملون827اشطاعهُاكهريا!ةوشكةعلةط!قةمنقيرياَمطراَموو؟دوليأو

ساعي.

ازدادتإذ،المسلمينالأطفالمنلأكبراكبرعدداسفادولمدلملدلمرس:يلملقير-

5391عامه/%18إلى5.1104591/هـعاممنلشتى

إلى9391عام3301منزادالذىالأطاءعددلزيادةكقدمهاو!اس:الطمةالمحة-

منالمششفىليسريرلكلاثطبلالس!نعددوانقل!ر91.عامأ855و4691عام13كو

4896131835491عام!وإلى3191عام721 etc.الأطفالوناتف!ن،أخرىجهةومن

آلالىعشرةلكل!واإلىك!أعام01!.لكل*2منانقلتإذتوياَ،هبموطاَسجلت

4591.عام

"14ولوركهالجزائرى"الئعبعوانه:كبلي؟لكعلى!ترضايحر-سجهةولكن

الجزائريين،للوطنلابشةالأساسيالشيءإنللهذا:ديسالأساسيالشيء:إنو!قول

عكل،العكسعلى،يجعلهأوالاسحمارى،لقممحبريريملحالفرنسيالعملهذاأنيس

دالقاسالمحزان،ليلقللا!وجد()عدماالججزاتأنهويلنف!ه،نقمهبحكمليبرروقالل

تجولعلىتحملأنحال،أيةلييم!ي،ولاوالاسجاد،،والس!ف6،المفقوداطرداتإلى

الذىgji.4بالعملوجودهابر-!علىدالضط،الأساسة،ومفتهادقومعردةههنة

نأيمكنلا+إنهالاهـه:كداولالهلىبحق،!ولهماعلىأكر،أساصةو!مورةأنثأول+15.

بهاولودلاكل،العمرلعهنكنلمولوحتىإرادول،ضديثعب،أرضليالحقلأحديكون

آخرت،!كنىلاشءمنما،الغرورةوعدكها.لُهصنىلاأوكمة،،هامةأقالة

مهماالفرنة،ابنأماأمة+16.لكونلاذلكيدونإذنف!ه،وجودهاإلالأمةيابشةالأمر،

ومنعلها.قاثالقوالاضطهادوالاسكلال،الاللم،نس!ناأنلستطعلاافاعيمة،ت!ث
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ويكفيديد.حدّإلىوكفمتمعررلة،أصحتلأفا.الدلالةبلعفةالأرقامل!ناكحهة،هذه

قدمهاالق17الأرلاملمحقمديعود(علاه،إلطالمثارالكبلانوهكذاإيجاز.كالذكرأن

L'ءا"اءْ!!لمك!ْصكما:لطجانونولرانسسكولت hors

وأ،الرهناو،الملكةنزعأوالالححاباوللاستهلاءمحاولةلكلدالأرض:ندأأنويجب

للاسحمار،العظرلةابروهليزادت98،الم!ثاعللملكعةايجزنةاو88،كلسةيأسعارالشراء

الملكيةعنلكر!!طناايالىوالجدولالأهالى.ملكطتحسابقرن،علىمنيقرليماخلال

4كوأهرعامالطانمينلينالزراع!ة

بنلىال!س!نالس!نْه/همنالأرضه/ههنباله!رالمساحة

85/5ؤهـ/ه98ه/ه000.612.773المسلمون

هـ/2ْه/48ْه/ه27!281المسحمِرون

المحلن،الزراصنالس!نمنه/ه2ثفئون!لواالأوروبنن،المسحمرينل!نوهكذا

يمورةأيد*،دينالأرافيدركزويظهر.المزروعةالزراعةالأراضيمنه/ه27وبملكون

أ"منامحرنهاكل!لتالأورو!ةالاشماراتمنه/ه08أنعرقا!نإذا،أوضح

الهامق.هذاتحتلقعكالت،للملمينالعائد!الاس!ماراتمنه/ه08أنحينعلىه!ر،

إلى.125!ه!العددمنهطواتدالأورولونالمزاوعونكان54916عامحتى4891عامونذ

دقل،أنمنددلأ،ازدادتيملكوفا!نواالقالأراضمساحةأنحينعلىمهو.39،العدد

5491،عامفذأورويعاَ،مشمرا6385َل!نوهكذاالمسحمرين.(عناءلرواتيذلكمفخَمة

العوائدمنه/ه07يُنلمماالاسحمار،أراضمنه/ه87اىه!رأ،000.381.2يملكون!نوا

و!سخداللاد،منخصولةا!راباطقليلقع!نتالزراعةالملكطتلأنوذلكالحام.

.احوالمكتة،،)كالأممدةحدانAIالاشثمارلقناتمن

المردودمنولااطمودة،منلها!كنلمللمسلمينالعاندةالأرافيمنه/ه77ف!نودالمظدل،

مدكطتمنالأعظمالقسمأن؟لك،منوبهرالآورو!ة.للاشماراتكانالذىثلالعالي

،ه!واتالعشرةدونملكة483.438!ن.91!رعاملفيجُزئت.قدكانتالمسلمين
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01دبندنراوحملكة000.118و!نه!رأ،000.378.1دعادلمساحةودفطي

القالملكطتأماه!راَ،000.130.3قدرهامساحةعلىوتمده!راَ،و!حه!رات

ممموعولطه!ر.ممه.هكلأتلىرهامساحةولفطي!ول!نته!ر"أتجاوزكانت

الأرافييينالمردودكالنأنبح!ث24،اطمة!اباطقلطقعالقللكلادرةكانت،الأراضي

مردودللاولينكانإفىكرا.!نللمسلمين!عودالتىودلكللمسحمرين،العائدة

4قدرهتوسطلكنفِىوكاناله!رلي*74.94!تموعط 65.4x.عامليأماهكظرثز

علىشوالاَ،لرنك22!.ا!حلىودليكانالجزانرىللفلاحايوسطالعائلىل!ن!ورأ،

للاوروب!.نرلك78مه!.البحدودأنهحين

و!تلكر.لابمور!يغعفحيالهسوىيرىكانالجزانرىالفلاحل!نذلكوعلى

مؤساتو!تَمتزايد.يعسرإلاالهقاءلهلتعحلاقوالأكبرعلهاهرصالقالأرض

يل،سلمةيصورةلعمللامالهأ،،الفظءالمسلمينالفلاحينلمساعدةأصلا6المعدَالائتان

عامابشأ!(SIP)للاحاطالأهلةالشركاتلانوهكذا.أجلهمنأنشتعماحُؤلت

منررلا4691عاممؤسسات701وصارتلايكر!ج،عددهاوتلَ،ناجحةغر!نت3918،

لمل!فا(S!)للاحاطالزراعةيالشر!ت152عاملدلتوعدها4.!موعام0

4691cعامأنشتلهذا،موازيةوبمورةالجزائرلين.للفلاحينتروضهاشروطلاثطلللحسَن

إلىهدلتالق(SAR)(الريفيايحسينقطاعاتXhataigneauالطمالحاكمتنر

تحوَلتماسرعانولكن.أراضهمليالاشمارتحديثدفة!عاونن،وجعلهمالفلاحينتجمح

الأوروونالمسحمرينلمملحةاهـ!.)03رقابةتحتووفعتعايها،عنالمؤسساتهذه

قروفهامحريعطيكان،الزراعيالالتمانصندوقلىن،نفسهالاقيهفذاوطقأحمرأ.

23.الدينولاءفماناتكليقدمون!نواالذالنالأورو!نللمشمر!ن

تحسنمزدهروضعتجاه!ن،الأولىالجهةفمنومتاتفة:مفمولةإدنالمصائركانت

منالأعلىالاسماراتو!نتداستمرار.قزايدلقرأمامالاْخرى،الجهةومنلاشمرار،

الأرافيقمةل!نوباثمالله/ه(.38)ومساحةه/%(18)ينسةعدداًازدادتتده!ر"أ

الاتاجل!نودالعكس.المنةوالزراعاتالرىدفغل!قر!اَ،مراتأردع!فاعفتقدكانت

هذاو!ن.539241و1191لينمابوضوحنشهبطتقلىللمسلمينالطئلى6العذائي
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عامبيندلعتقدالتزالدن!ةوكالتالس!في.الفمطئزايدمايقدرمأيعويةارزالتراجع

51915591 j،الطلم.ليابسبكبرواحدهـمنوهيياكن،لافعثر!لكل85الرتم

الوازناخلالعن!كشفالجزالر،ليالمسلموغررالمسلمللث!عبالعدديالَرايدو!ن

عامه!.!ه.73وللع910.127.2:الثعبكان،18موعاملفي،المسلمالثعبلمملحة

549125عامالنرو!و!لع477.487.7إلىيمعدلكي91،ههعام7.6!كروك!وأ،

أ!لةهنالك!نهالiلجزالرءية.؟اiItAl.صالباهممنواحدالأرلامهذهحولانضدو!مد

أعدادهادزداداسردةمقايلالازدهاو،ومزاالدة،مسطرةدوماولبهي،العدديةضآلهاالز

ولبههلثر،.سريكبرلرور!اوكانوساسأ،انماديألأتلهة،wل!ر،ولبهيبهر

أملمناباسمنملعوناَبحدأنوصعناليكان91،موعام!يوهكذاهامشعة.حاة!ش

ددولقدفمف،ة.يعملاوعمل،يلانهمهـ/ه،5.43يالذكور،1العاملينمن2!.هر

إلىايايرويولإلىتجهونالأرضالظتدىالفلاحينوجعلالريفة،الهجرةإلىالوفعهذا

عدد!نجاندارم،الديلاحالهما!وعلىأيغأ،فاولكن.العملعنثحأالطممة

شمبرليه!ه.!زإلى4891صانلي9946.111من-نردادلرنصالطالموجودين6لر!نالجز

منتهطممطمأ،عملاَعتالقالجزائر!نمنائولةابسهةكانتوياثمالل.91!وعام

27.اياريمينهذينخلال،ه/ه53إلىهـ/ه76

للثعبالات!ثاروالواسعالمزابمبها،العمللطاطثنواللاالعطالةكالتوبن

هي،والجهلالمذية،وسوء6لالؤسسوءاَ:يالأقليى6الأطفالنمبلان،المسلمالعامل

الأورولنأطفالكلكانوإ؟امارخة.اللامساواةبدوأيفاَ،وفا.الأطفالهؤلاءحظ

منو!رالمدرصة.إلىيذهعونلقطالمسلمينالأطفالمنه/ه8iأن،المدارسإلىيذهون

منمره/هوحشة.دكونأنعن6دمد+المحطوطين"منالمةلهذه،الحلمفرو!أنذلك

ابقصويبرزلمفاَهر.دواماَلداوم!وه/هوطالها،!وعنءنريدمالعها،الصفوف

j،الأصانواطهاءوالممرَفين،يالأط!اء،المزؤدهلاباقى،الصحةصدانليلدسهما،اللاهساواة

الجزالرى.،2ا!حلملىنلطولاسمماأورو!ة،اللعةلها!صشالقدلكهيوالصطدلة،

كللمنفىلكوعلى!علق.إلىتخاجو،ذاقا،ليالدلالةواضحةم#الأرهذهإن

كدرولاعطثمعلاوالمتنىالمس!مةلالطرقجديدأ:وفوحأكححالاصحمارى"الاجماب!"
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الكك(ماالأوروبة.الأللهةعلطقمنالذىالساحلودقطعالجوب،ةلىلالشطحق

الزراعاتوالضلالم!رودول.إلىونقلهااللادلرواتدامحاصضوملافىوالمرال!،!مددة

وتهينفجاَ...(.الأسرعوالفواكهواطضار،)!لكرمة،للحدور6المعذالزراعاتهي

الأرقامكلجمعلإمبرلالمط،حسالبمنالرعم+وعلى6:الممارهذهيذكرالتحر-،جبهةكب

ثسهب18،موعاممنذهدوا(فميعونالجزائر!نلانالح!ة،المشكلةلك!ةوسلةامده

والمؤسات،الجديةوالمحةواطريةكالأرضأساصة:تعمةداتلرواتا،صمار،

نوها)القالسدودوكلاثليوكلكلهاالطرقدالستلادا.لتهمولراسةالوطنة

لاحعاريةاش!لاَإلاهدرهمايهلكنلمفها(،!سخدوا؟نغرمنوأ!د-ممبمافم

لها!و.لمة

الامحمارىلبطاموا!ممعيةالهيفةالسمةوهلسالاقامموضعtOالموالثيءلكن

وصطرأ.ههمةنطمهيحمثمنوقممةل!ةيالفرورأهيالقكههويلقط

هيالقالأهمالحادلةهذهمنعامأ«جاداعقارهويُحفل،م،النطهذاةلىوئنالر

اللحةلابطرةولاا"ركسهة،يابظر!ايحر!بهةلصوصلأعذانكلومنالابريالعة.

لدينلهيالراعالى.يابطمdالاسحمارلوعةiلضركانثسىلاAOالامرلاية،صل

العاسةالطفةممثليينالثخمهةا!لاقاتيففحها6،المسسمرللدولةالر.كايةالطحعة

الدردةjاستشا!ثرحوهيالكبر"3.وا"ل!المناعيالرأعالرين،الدودةهذهاطاكمة

الر(عالونيجههاالقrدالأرياالوطق،يحرورIحركةضدلاقومالقالمعركةليالنرن!ة

العسكريينلينالمماعلياياَزرتحققاطربهذهلفيفى.2اطربمتالعةمنوالعسكروون

المسحمرينويينراهة،سوقلهممئمنتالذينالماصننولينوابفور،للسلطةالمحطشين

نإثمX5/13!وممنددهَغززقأزروهوالقالم:الوضععنالمستبلينالمدافعين33،الكمار

للأمةلامدوخة،ضريةايحررو،جهةلجريد)ثعاَلثلالقدو!ول،الجنرالصلطةإلى6العود

ابمفهذالط،غريبيشكلالمر!ط،الفرنسيللرأعالولكنوجل،علىوالوا!ةالمرضة

اطططل!نذلك،وعلىالهد!و.شركةنوعمناسحمار!ةبمعامرةالمشر!ن،القرنمنابافي

مناعاتثللا،يقومونال!الماعةوابجزاتقحنطةخطةثلالمبرسومة،الاضادية

ليالاسحمارية،وافمةالرأعاليللاسنلالتالعةهيجثمنةيهانظرإنمابون،لياطد!د
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إفاالابرياية.مطاهرمنآخرمظهرفهوالمحراءليالرولشركاتلدخلأما33.الجزائر

نخلففيالظنمافتضمظاهرأحدال!ثر!ت،إلطكلجأالذىالتالسخلالمنلوفح،

المزاحمعهـكدهماوهذا.المعركةهذهدفرذماضعفعنوككشفالإمبريايةأتطب

السدديكالطلى،الديكيقوم*عدماقول:عدماالمركزيةايحر!رجهةجريدة،والدعابة

+.كؤغريبلثكلري!ثهتفتدسلفأ!كونل!لهالمحراوي،الرهلليأظالرهلسندولريه،

أيدأولتالوسعي،جانههالىالتحرور،جهةتلمنتحفلى،الإبرلالةلانولالجملة،

الراعالةل!نوكذلكطقة.هعنةعنةهيحهثمن،الداخلمنمفهومةاوبمدركة

هذاالمجاهددلقرأأنوسغادل!نوهكذاالسهاسي.وجههمامنإلهطن!ظروالامبريالعة

كلاصكماَ،يدأالحاررراء،وأسواقنحارجعنوالبحثالأرفي،ايوسعمرحلة"إنالمفطع:

الممرلمحةالرأممالعةخدمةلينفسهاالفاشةو!فعمئن.بلدليواسقرارهاالفايثمةاتمار!د

أراضعلىالسطرةليأهدالهاياقيهطاقهابأقمىوندلعناقضاقا،من!عافيالقوا"لة،

والدمويةالعدوا!ةالعسكريةالوعةليالجدلدةالأسواقإلىابهموتجسد.الآخرين

الرأعالة.تحر!تونُالّمثوَجَهداخلةتوانينفالكإن8توفا:المجاهد!ففثم"37للظثة

لسإدهفىلكوعلىالظث!ب!*.تانجمن6واحلىالأحهان،جمرفهيالامبردايةالمرحلةأها

نقدايالفرنسطمهالابريايةحوليرل!ثفع93ملخصصبدثلاَ!دألابمسنرلي

منالاكماديةالنماحةإ!لاللنق،ليحللالنضضهومسارأيتخذالذى48لأسلولا

الامبرالالعةمنقفلاايحريرجهةنموصإنالسهاسي.الجالبعلىو!ركزهالابر!اية،

الاتاجعطةإلىعمقأ،ايجهالتحلعلعلىايوتفدونمندامفةايملوجههاعلى

ا!روالمسحَمِر،المسحِمرببنالأساسيايانضعنالك!ثفعلىنحرصوهيالرأعال.

الوطق.ايحرر(جملمنابفالمرحلةليوضوحأ

روح!هكق،تسمينإلىمشطورأ42تحمعاَجوهرلأيتيالاسحمارى*الوضعأنواطضقة

ا!معينلُهقرَبالذىلا!3لاءنهالسعلى!لاحظماعلىول،الفة*وعيح"كةحالفة

كحكم:المشركةالسماتعلىنهماواتفأالايماديةمه،غروالطظتونظامالاشعمارى،

معابايبومن43.الداخليوالزواجالضت،لينوايمحز،ا!ضمةدوايسلسلالورالة،

.نظاملكلالنوعةاطمائصعساب!سبوأن،القريبهذالقمةنالعألاذلك،
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يودهالعممننظامداخلفطويةهيمابمقدارو!ةالمات،نطامد6،مساوالاللا

واشمراريه،اقد،فيبقم1هذاحها!طولك!سرالذيهوهذاإنلل.التسلسلحى

الوفعليماواةاللالانوياثط"47.ا!معهذاعلىطراتالقايطوواتمنالرغمعلى

تجزألاجزءأ!نالوحتىداٍلبقم،نالماناووهضنن،!روهاوايملسل،الاسحمارى،

الق6ا!واتمةرأسهاوعلى6،الساندا!مممنمرلوضانانطالاصحماري،ابظاممن

اطينليللمسحمَريبه!ثفلاْله،النوىالعفأمار!ة.لصورةالاسحماركليامحمعيخصَها

وهو.النفهذااسس(خراَ،لعدركاللاعقلالعة،هذهعقلانةَالأخروُاهذلى!درفىالذي

هذاوعقبةلشركةا!مانونعلىالاعمادليوالدلاعهةايبريريةالعفةدلكدذلكيدرك

إلاسحماري.للوفحالملازمالنويالعنف

المؤسسيالعنف-2

يقومدثانوفي،اساسعلى!مها!فته،استعقاءعلىيحرصالذىالمسحمِرانوالحقهقة

وحايه.،أنشأهالذىابالاملحزيزالمؤساتمنح!ثدأن!ثيإنها!واأ.عدمعلىجوهره

ويهبرممة،علاقةالمسحمَرعلىالمسحمِرقلمنالمفروفةاهممنةعتةجمعلالظنونأنإد

يُدانالوضعهذاليممارا!كللانفىلكوعلى.الهادئةالشرعيةوتوة،الحقمهالةاهمنةهذه

المسحمونالمطرونويمحللشرعمة،اقامأنهلوكطاالماثم،ابظامحماةتيلمنباشرة

الفخهوهذاإنفذهم.المقتس،-الطنونيحهاالقالوساللكلثشخدَممَهمنِن،رجالاَ

المس!طر،وا!موقيموقعهطل"المسقر"المسحمِرذلكاطفوع،علىاك!للمسحمَرنمطالذي

حساسةالجزائريةالوطهةكانتو!مد.الشرعةاتزازلسفطأنيمكنماوهذاضه.ئسمْطبما

نافلتولط".السلاححملعنلفملهاكالتالقاططوةلقفزانتبمكله،لهذاطويلأزفأ

اودضدَها!رفعالقللقضايامعقدةمقاومةليتواهاواشفدتالثرعة،طواحينضذ

كانالذىالقانونبهشفدأسلحهاتجرَبانعله!و!نهي.درلعهاالقالمغاياعنالدفاع

ولهمتمقاوته،و*صمت*الفاصعل،كلالأخروهذاعنعرلىولقدالمسحمِر.وراءهتحمي

فدالتحريرجهةرفعهاالقالقضهةليوجدنا!نإدابمسكربلاضءل!لهولهذاحذاته.كل

للاسقمار.المؤسسًيللعنفأخرراَ،ؤمماليالمطالاشعمارية،للقوانيناقاماَالاشعماريةالوعة
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الجزانر،دالأرضعلىالاس!لاءللمسحمِرألاحتالقابهب،توانينأولاَهذهوكانت

ولكن.المللإلىوداعأطويلاَذلكل!ن!ميرخاولوالأصلون.سطفاملكةونزع

كلها:منامحرالجزاثر!ننالوطناتاهاشرع!القالقوانينكلكالأقلعلىلنذكر

الذىالمفهومعلىيالاكمادالاحتالقكيهاصيلهة21و1844جموبراًولكمراسم

علىوالاسظء-!ا"الزراعة"علمل!بالملكهةنزعمفهوماباسب،الوتتلياختُرع

ير3!لعوالموادوابموص،القوانينكانتافي،رلكونذ.!المسلمينتحيصأراضٍ

تامفلقدواضعم.أعمقلاننزاعكمقئمة،الأرضانزاعدالمتظمةا!ولةهذهمسرة

منحدأيعدإلىإتلالهالظرية،الجزانريةالأرضليضقئاكسعمالاسحمارىايشريع

وسرعان.المسلمةوالمائلالأسرمنونجهاغماَ،الأرضاتلاكدذلكمهسَرأاثع.الملكة

لمصلحةغاتعنالامحضاب،منالجزاثرأراضيلحمايةأصلأالمُعا22/4/1863لانونحُؤلها

تاريخالمادرالعقارىا!مانونتجلهنمُؤلكصالمسحمِر.علطيشولمطمالوسع

+لانون3كالمشهور1873,1جويلة26بقالونكسارعتتدالسبرور!هذهلكن.18/6/1851

Warner"ايمرد!دالقانونهذاويأقيه4.المسحمِرين*"دقوالينوضوحاَ!ردمورةأو

واتطاعاتوحبز،ثهلة،)!راماتاالمممةايدايرجوود1871،عاماثمرافيتادهالذى

22،4/4887/دقالونكملالذيالقالونوهذا6!.المتمردا!مائلفدوُجهتالقأرف!ة(

يأسعاريالمزاد،الأراضدحمنواسةلعملهةالطريقوهغالجزالًر،(راضافىي!ثعلَر!يسة

ولملهم.ذمةلاالذلنالمراينِنمنلئةلمملحةالمحلص!نال!ناراضيلأصعاروالمفارلةرخهمة

العثوامةالصمةمنرس!يفئىأنيريد!نالذى16/2/791852دقالونمولاءنشاطيُفع

المسحمِرين.قلمن6الثديدبالمعارفةلاصطدمالمحلص!ن،الس!ن(رافيلفرنةوالسلطوية

هؤلاءفأرفىعادهاكرعانالذ!ك!أ2أوت4دقالونكهعُؤضلقدحال،كلوعلى

الناراضاشملاكهدوء،لكليتا!وادأنلهمعحكدما!ملاَ،إَإرفاالاَخرين

عوا!ةا!رالتدالروولينايجارية.ابادلاتوحرية،الفرديةالملكةاخرامالمحلصن،لاسم

للأدارأعحتالقالفالاتتوانينجدأ،فاسبمحلولطريب،ولاولدخلاَفهاَ،روا!

ماعاتإنثمدرضة.اىدونالقلدية،مراعيأرافيمناالمائلدطرديأنالاصحمارية

وامحتاثع،الاستخدامعلىخزمت،العامةالأملاكليداخلةمح!روة
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الم!لاللمنكهروأعددأارغمواالذينالطداترجالجمالبمن!شد!دمرا!ةموطوع

هذاوليوالحجزت!.الجمعةالمراماتفرصممارشهمعكموالدظء،المؤسثبا!االمولعلى

لالأملاكالداياتاطقلذي%16/6/1851X!الونمننشألدالحقوليالمودعلىنا!ل،

لُوَصغلكيفىلكمناسفادتتدالظلاتإداراتإنثملاركة.ارافي(فااعلنكلماالعامة

ملكعةنزعسرورةدذلكئعخلةالطداتهذهلمحهاقعالقالدائرةوراءماإلىالعامةالملكة

2/2/01879/3/0187تراراتلانوكذلكا!لة.ا!مائل jمنواسةمساحاتكسقمسولى

للمسحمرلن،خالمةكملكةابهولة،للقحائلمل!تجلمنكالتالقالظلاتأراضي

سعئمان9/12/كىهوا،و477/1874كلانوفيإنثم.الفلين!لوطاسثاررخص"لكيوك!اصة

إطارئداجلمنالحضقةولي6لق،الحروقمعالطدات،حايةبححةالجمية،والنراماتاطجز

ا!موعلييلغلمالهحينوعلىخاركلة.دصرعةتمالطدات،!ى."لزيادهـحرمالاسحمار؟ملاك

)186.785.2(دلغلفد1881عامه!ر])204560.2(1873عامه!راَ)937.4802(إلا

عر1888.عامه!رأ14,)296.247.3(عامه!رأ

وهكذاممته.يظموأخذاللاد،لياسقرلاله،الأراضيعلىالمحمراسولىان،دعد

ولاوالمسحمَر.المسحِمرليناهممنةعلالاتيُنطم!زىتثريعسكفلابهب!شركعلان

ربخةعندذلككاثفاَ،الساسيالتمقباليليإلامورهأوعحليالتصزهذاطهر

لقدرالسطسعةكر.الأقلةوفعدعددلهة،؟غلحةهمالذينالمحمَرينةيقاءدالمسحمر

ليالاسحمارى،العهدكلضلوظلواالفردسةالجنةمنلرن،منامحرخلالاستُصوا،

إلايبدوالمالذين37الم!لمينعلىالسعاصيايمثهلحقزلضلقدإدماساَ.ا!ماصروفع

المديرياتلي(المحلةالاداراتاليالمحليالتمثلحق،يمكنماولأتلكرإ،يمعوا"

إلىيملونالمسلمينالمخيننرىلكي11/6/0187لرارنطرانجمبو!نوا!لطات.

االقرارولكناللدية.ابلسلطإلائنلونلاافيرلكحئو!نوااللدية.ابلس

و؟ايسمهةلظامإلىالعودةإلىواحهجابساط،تحتفوضعالنفة،الم!حمرينبكعاوضة

نةثماسثاريأ.عونإلاالطمةللمجالسسُقواالذينالمسلمن!طيلاالذيالحن

الوفعيُع!رأنليينجحلملقريرياَ،صولاَادصلمينالأعفاء(عطىالذي23/9/1875قرار

،27/12/1866لرارل!نوهكذاجداَ.ضهفأكانالمسلمينتمقوانلاصمامحويأ:!يصَ
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الاسلاميايمق!مر!نوترار،ألومابلدىوا!مانون

يقمر7/12/!4قرارو!نابلدينن.المخينممموعمنابلث،علىوالأجانبوالههودى

نف!هالعددلةiالحدودهذهلرفتوتدالرلع.على،والعامةابلديةابلسليالمسلمينتمظ

ولمالتخالم.أهلةفىيد(ن،المسلمينالمنتخينف!فطتحتحاولالذى14/1/2491ثرارعلى

ناغ!رومنلقرارإلااكباطدَالىالمحلةامجالسليالمسلمينشعدد!ل

حقتملك(نالفرنسعة"للرعة+!سمح(نولاالأورولهة،الأتلةتمنهلىحال،كلعلى،!ساو!

ل!ملها.المواطة

معالفرلسهة،الجسةإلىللوصولا!لألسحالذى"!ولهت-"للوممثروعاًما

تيمنطويلة6مدحُوربلقد،المسلمينمنمنةلطاثفةال!ثخمي،يالوفحالاحفاظ

اثاليةالعالمةلحربايعدأوحىتدلانهذلكومع.الفرنسيالاشعمارليايطرلةالاتجاهات

التأسسة،الوطفةالجممةد!ثكعللدى4591،عامليإلايُجقلمالذىأهر7/3/ك!9بمرسوم

ابظامولكناف!.الدائرهنظامأكامالذي49195كهاًوت/17/يوممرسومإلىبالاستاد

علىحر!أوظل،الأمليجوهرهنفي!كنلم،المورةبذهتحزرعندماالاسحماري،

المواطينم!،مننتنلينلالنملكوحدإلىلعدْل!نتابطريةا!وا!لأنودلكالتم!ز،

ليالمخينمنالعددنفسضذمويجعلهالرضأ،الثكلعةالمساواةدفرض!سمح!نفعلاَ

ن!الفرنسونعددjملا!ن،دسعةعلىيزيد!نالمسلمينعددأنمنالرعمعلىالدانرين،

الاسحماريةالادار!واخذتوهة،المساوا!!نتالثروط،هذهليحتىولكنالملهون.يناهز

يذلكمفر!ة4894عاممنللهاَ،!زصفبهبرالالتخالاتدتز!فهاالبزهان،كقلمنفسهاعلى

مفمون.كلمن4791لعامالجزائرنظام

الأحزابُدانتماثالعلىثدنها،لكيلا،المورةلذهايحر!رجمهةولذكّرنا

اللاعلىبرهنلكيولكن!جلن"،طر!ةعلىالانتخايات+صورةَالمثررعةالقديمةالسطسةُ

الوحد!الوسلةهوالذيالمسلَح،العملوفرورةة،الشرعيالطرقالعملمنجدوى

موضعوفعتالقملاعاتllكلطرحتلقدوكذلكالاسحمارى.ابظامضدلبظل

دوغولالجنرال6ودعواطامسة،الجمهور!ةفاممنددهأالامحماردة،السلطةتجلمنالطحق

الجزائرياتللنساءالحويتحقؤعطاء،ال!ائةالداثرةإلطءولاسهما911،،هوعام
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و(بخا،ماعلى،اديتتدابطمهذاطلدتمتالقالاتخاياتلكل4(.هووصيلة3)ترار

ليتمّالقالانتخاياتكلْقمة،كلمنتجردأن!لىلمالقايحرووجهةبلمنولُوطعت

معنى،ودلا!ا!اَ،أمراَيمح،المزدوجةللدائرةالقانوفيالالفاءانفىلك،وعلىاالممع.لط

!ومحارفان:نخلفانكانانفهايخابهالقلثائ!ةالداميالوجهلُعزيالقاط!ةينطر

عنالرشالحرعاتلكذّب!نتالقالحضقةنظرأووالمسحمَرون،المسحمِرون

فرضسلطةِنطر6َالطرقؤوايامنزاويةكلولييو!اَيعرضهاوالإنالمحة،الديمقراطط

الفمع.لفوةوجودها

اهمفةوجوههنالأساسينللوجهينوالفروريابطفيالمكمَلهيهذهأنواط!ة

يقمن6الجزائرليلرنساأقاتهالذ!ا!ممعيلايثريعالفمر!.وايمحزابهبالاسحمارية:

تملككانتالعكرية6ا!عادلانوهكذاللمسحمِر.المؤسسالعفداريخديلاغة،علنها،

المصلمين،المحينالس!نضدرألة،أيدوندشخدمهاواسعةلأد!ةملطات18!ونذ

من47المادةلانوأملاَ،التسرَع.من!امايقدر6ا!مسومن!اعدالةإلىأدذاكاطافعين

لل!نيابسهةالمقفة،بالشروطيسنىماكللمراحة(زاحت26/9/41842مرموم

لابشة،واحدةدرجةعلىالصولاتتحيففوتمرتاطالات،منكوعددد،المحين

.القسوةإلى*الصوي+الملهذاعلىالقانونةالصعةإففاءأجلمن،الأخرىللحالات

القالعر!ةالاداراتفاطوكلتايأديةالسلطةوُتعتابانة،الابراطوريةوخلال

عنيتحدلونأخذواالذينفرنساليالبر"نينلعضاستاءث!ررأنولعسفُهمإلاراكُهماسطاعت

دعسفمنالحدعلىالقلالمةاللبمالهة،62نالولونالأمررمحاولةإنثم".العرب+جلادى

معارفة!اهالإخفاقمصرهاكانايأدية،اللجانلمراتةإخضاعمالعسكر!نالفاط

يَحُذلما087وعام1مهوعاملينمااكديحةاللجانإن!ثاءلانوضأالجزائر.ليالففةابثى

ال!نيردكبيالقالجراثمبقمعيتمللمحما6العسكر.يننللفاطالمفرفةتالسلطمن

28/2/لهومالملكةالمراسمأنإفىملاحاقم.منجُردوااالمضةلانودالمظيل،المحلون*.

184126/9/2 jا!ةمنوكانوامتن.حكمإمداردملاحةكلمنلُجرَدهمكالت1!و

26/لاريخالعظرمميالقانونرلك،يعدوجاء.العامةالحكومةتبلمنباصهميُسمَونالأخرى

7/1873X8/8/1873ترارصدرثمالعقارلة.االمضيالىالنظرصلاحعةمنلجَردهمXفجل
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اع!أصلاحاقممنثمُفئق145Xفجعله8/8/1874'وقرار!وأ،منددلا915ًعددهم

مناطدلهذاوبروواَوالارثم!.ال!ثخمةالأعوالممالعلىوفصرتلقرار

جهلمنالدنا،عوبدكلاعهمويقرندلاء،كلمبدأفمالقضاة!تهمالا!ميالقفاء

لالواجمبك!.وإخلال،عقليواضطراب

91/8/قرارلانوهكذاك!الملحح!مملا!ةث!عكالت6كلهلهذامواؤ!ةوبمور!

ولا،واسعةملا!اتدوىصلحوع!ممحدود)7،علاحة؟وىصلحح!ماكلام18،!و

المحلون.ه!ال!نيرلبىالقالمغالفاتثمععالدسما

فىلكلمن،الملمينمثاركةاش!عدَتدالجاياثمحاكمإنثاءأننضفأنجمب!نوبن

ىا+عدايه"يقملكي،نفسهالمسحمِرُلازَوْدالقالوسائلعنفكرةإعطءأجلمنكله

القوارسماتقيوؤاتكلولنطةالمسحمَر،لدىايمردليلكرةكللقمعمُعدةعدالة

هذهي!جمدت.ولطادالعاماطقتحا،زمفزطة،اشا!ة،عدالةإ!المسحمِر.-س!كي

الذيا!ن"الس!ن"تانونياسمالآنهدكسمىماأنشأتالقابموصمنالمجموعة

الادارىللج!زواسعةكأددحةصلاحةواعطى28/6/1881دقالونالرصعرهـايكريى

لثمل،عياابعوعىالشولاتوكانتم!.ا!لنالس!نبمخالظت6المظالمخالظتلقمع

كالهب!الطم،للحلمممالفةترةاثدعقولاتوعدها،بالضرطةالمحلةالمخالفاتعدا

ضضةم!ةأعحالمحلنالس!نكلانونلاندلكوعكمالححز07.أوالجمعةوالمرامة

.ئهمنالرعموعلىالمسحمردن"7.ضدووُئهتالاسحماو،لحاجماتخدمةصعتللحرلي،

ا!داكلفثمل03/12/2091لانونوجاءيانطام.يُمدّد!نلالهصين،سعلمد!ألثح

الأمل،وليالوطحن،جرائمبمحاكمةخاص،ل!ثكلمكلفةبخايات،محاكمإن!ثائهالقممة

مركركلفي72لممةعكمةإنثاءوقفى92/3/2091Xتار-لخصلرترارفالك!نلاله

ا!كمهذهمنلحر1191')برا-ير(لمحفرياولقراروجاءصلح.حاكملكلمد-!ية

نطقة.كللي

إلاابموصتجاوزلمل!ولا!ولي،الاطارهذاثللطتا"لمةاالممعةُالممارسةُ!لتولما

كانتالقالجممةالمسؤويةإلىاللبوءلانوهكذا.ثالونعلهاالجموصالضويات،لمظعفة

ولاالمدلة،الفطاعاتعلى!دحدإلىكنمالعسكرلة،اباطلدخاص،كثكلتمارَس،
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المدءسياتإداراتليا!ممعلحمَىالجزائريالثب!خضع1882Xعاممنلد،اَسعما

لطايجاوزخلالمنإلا6ا!مويفهملاالعرب!وأنسمالاوصدلا،برَرهي"لا!موة.المخلطة

لثكل،يعكس!نالم!حمرين،احدعنالصثرالوتحال!مهذاوثل6+73ا!موايخدام

اطافعينالمحلنالسطنضدالقممةالعدالةتصقالمكلفةتالسلط(!لحةرأي،ناسب

.الهوى!ثاءكطوالاسنلال،6للسخر

العلمتحتالأولىالطلمةالحربليالمسلمينالجزالريينمنكرعددمساهةانغرر

رفحالمحلون،الح!ندطام6قسومنالئيء6!ض،اي!فةلىلالمثزعدلت74الفردسي

هذامنالعئرتتخلالالوطفةاطركةانطلاقأنديدهؤلاء.75!اتلعضالاعلاءات

بت!تممةتجداب!رالاسحمارية6الادارإلىاوحىالمطلص،العملونامي،المرن

ا!مراروهذاالجزاثر".لطالفرنسة6السطدفدالمطاهراتقمعJm"أ"3/33507/موترار

Marcel،!يعاحطداصمالمسمى Rفاحالذيهوالعهد،رلكليالداخلةوزير

طريقعنوناضلها،"برماكال!مةفدرخاصةمية،ثثرليلقومأنلل!لطت

منرالقهامامعاك!ة،ةالطلمحالحرلي(نإلاوالاعضالات:والعراماتالعحف،ممالر!

لبمالعة!ريسا!ةهذهالزمتالاسحمارية،السلطةاصالت!سهة،ومحنح!خمة،انقلالك

فدالاشالةايدايوكليلمي7/3/4491'تاريخمرسومصدرلىنهوهكذاالمسحمَرالن.تجاه

هذاأنالاالفردسعة.الجةعلىاطمولةلى،لانو!ةلمورةكددذ،وصلواالذ!نالوط!د

ووضعاتنصادلةثروطمنالجزائرسلموعلطكانماجذرية!ور!مَرلماللعبرالىالاقيه

المممةقالدهاإلىالاسحمارية6الادارعادتحتى8/5/4591حوادثقامت)نومامعاسي.

الذيهو،الداميالعهدهذادكرارو!نكدث.ماكلليالجماعةالم!ؤويةإلىاللجوءلي

من،أوسعبمقا!سولكناسحاده،ماإلا،القمعماد)دورد،لم(نيعدمصأنولمبراوليدأ

الوجودليهاسكزالذيالعهدكلخلالعاعها،وأحكمتأرهفتوالقالمديمةاولرسات

6المجالهذاليشأل!كرلمالجزثرحربإنا!موليمكناباحهة،هذهومن6لر.الجزدِالفرنسي

أفاعلىلزدلمإى.السابقالعهدمنورثهماوأغتالىءبضالمل!ملرالها!ذكرتلمدبل

ابظللارليوبلورقاتبل،منالمجريةالوسثلضلف،الكلمةلهذهالكطويبالمعنىرسئت،

ومكثولى.!هركفوهوالاسحمار،كفعنال!شفدوراطالهذهليلعبالذيالمسقح
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المكشوفالعنف:اكفيالقسم

منوبهر.الشديدةورتالهاالاسحماريةالإدارةحذرنوفمبر،اولهجماتفاجأتلقد

وفحلي،الكشفإلىمدفكانالذيمداها،اًدركتولاأمتها،دقديرتحسنلمافارلك

الملازمةالفوضوإلرازوالمسحمَر،المسحمِريبنالظنمةللعخاتاتنفةالمفةعنابهار،

خمِلللقد.النفأنواعمنلديهمااتمىاشخدامعلىاطمموإرغامالاسحمارى،لبظام

للاالميويةالطرقواسحارالقموىاطدردإلىودماعدوا!ممع،-العدواندتارالأخروهذا

ا!دونخارجالجزائرواصحتالعمللحاجاتكالأ!دلما!ممعيايشرحأنرلكثرعة،

المسحمِر.عملخلالمن6اثمووينفسالمسحمَرعملخلالمن

واللايف!رعيةال!ثرعيةبينالقمعأ-

تأمينلاالاسحمارية،iالإدارقامتالجزاثر،ليالاضطرالاتواتدادلماعدوأمام

لهايكفلأفاَضولينطامإنضاءيل!ط،للمطلةواالعسكريةوالانسافةا"دية،الوسائل

لمينلأخذ!لتولما"."ايمرد!نلاسملسمعهمكالتالذلنأوبكفدكعفبعملالقام

ثريععلىالاعتادالعروريمنانراتهداش!ا!ة،صفةالالرولىلهذهأنالاعتاو

للبر"نالممنوعةاثرعهةاللطتتيمنايدرعيايخليدلطووهدحطهراس!ا.لي،

توة؟ىايحرير:وجثىالتحريرجمهةضدابضالليالمهاشرة،ا!مو!لحساب،والحكومة

اصش.

فغالقالطوارى+"حالةاًعلنالذى3/4/559771!الونهو،صدوزا!موالين(ولو!ن

علىعدوالأ!رنالاموهيالطوارىلحالة".الجزائرى"التمردفدالقانوفيالقمعإم!دة

tatء!عالعرلمحة"هـ7"الأح!مهنالس!اسةاطر!ات de sie97اشالمحةيواسهةددال!رويونجهإ؟ء

عامةو!صور!ايمردين،قلهنالمر!كةالأعمالقمعليالمسكريةا!كميملا!ةويعترف

الجايات.بمحكمةعادةالمحلقةالجرائمقمعلي

العسكر!ة،السلطةجماهالعلما،السلطةثمالةالطوارىحالةليبفىالمدنهةالسلطةأن!د

اطكومةانفىلك.طويلة6مدالىلاولكنيملاحهاقا،ايثصرييةالسلطةوتحفظنظريأ.

على16/3/5691بومالوطنةالجممةمنتحملمولعه،كييرأسها!نالقالاشراكهة
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اشاثيلدب!رركلتخذلكيالسلطات"أوسعقها+خامة"بسلطتايمغعلىالموالق!

"4!.الأرضوصهانةتوالمقل!الأيثخاصوحمالةابالام،إعاد!أجلمنالظرولى،طرضه

للسلطةايثر!ةالسلطةقه!اض،علىدايوقهعنسمطماايدالررهذهضولويعادل

الجزانر!و.دابطمطفظفرورىلدكلكلثخذلكيالفذية،

جوان3ويوما+نايم،!ْحكومةلحسابه!91،ماصأ7يومالقالونهذاتمديدو(عد

!ملذلك،علىإضافة،يملكالذكليدوغولكراسهاالقالحكومةطسابالشةنفسمن

لمحأقي.القوافيدفرانيمبه!دداليرفهدقراريخذاأنلهدمحالقالصلاحات

داًنجديدةحكومةكلدرغمالق16/3/5691قانونمن6ا"دةلمحلمي7/01/5891مرسوم

ايضذيةالسلطةملاحاتلوتعتويذااطامة،الملاحعاتهذهتجديدالبرلنهن!طلب

لهاالقالمراد3إلىاللجوءليايوسعتجاهيفحيالقالريمة!السلطةحسابعلى

سكونايضذية،السلطةلحساباي!ثريمةالسلطةمنايخليهذاوتجاهدمه.القانونسطة

إلىالجزالرلينفَذمحردمنيقلبالذيامشطساب،الأخ!رر!هذهمنآخرتحرِفالك

صقي.لقر-كلمركز

لالسلطتلطةمديريةليمكلظParlangeَالجرالكان5591مايوولي،الأملود

نإثمومدنة.عسكرية6قهاد5/9/5591تاريخولقرارفهلفلليالمثثثم،العسكريةالمدفة

واقلكللجزائر،عاماَحاكماَأ15/2/569تاريخبقرارأمهحالذيالجزانرلياثعمالوزير

عادكها7،/3/كاك!9ترارمنبد،اَجداَ،ولاسهماواسةسلطاتالفويغاتكه،منيلسلة

ترارفانوهكذاالقرار.هذامنأ1و01المادةبحكمالعسكرصنلدورهماففْوض

ويأقي،وبونقشطهةمحالظاتليابظامبحفظالعسكريةالسلطاث!كلف91!ههايو7

و!لمان.وهرانليفىلكثمليكلفيأ14/129/!هقرار

م!ؤولةماسوالجرالئشلمالذي7/1/5791تاريخالجزائرمحالظقرارهذه،منوألرز

المظيننلواءسقومالقرارهذامنوبل!هاَالمثرطة.لسلطاتو!وضهالعاعمة،فيابظمحفظ

الفاف!ةدالحث!ونةر"ئ%الجز"معركةويدأالممزوّة،الأرضليالجزائر،ليالحكمد!ثؤونالعايثر

87.بالحمانةفىلك،إلىإضافة،المضمونةاللامحدودإ،ال!لطةقهمااليينالهادىوالاطتان

ليالمحمومالجوفيسالانالجنرالوقام.بالتدريجشمتدالجزائر"عسكرة"لمانوهكذا
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بقراروأنثأالجزائر،ليوالعسكريةالمدصةالسلطاتدفسهلفحه!91،مايو13

وعدهاالجزالر.ليومحالظةنطقةكلليوعسكريةمد!ةتادة!5891مالو21لومنه

طويل،(مدةلىلاولكن58941حزهـران9تاريختالسلطهذهلهثتدوغولالجرالاتى

دثالالجرالهوآخر!سكريكهويسحاضديسمبر.ثهرليوكلائفهمنسعزَلُلأنه

للبزائر(.العام)ابدوبدولولر!هالسعدهومدفيولرجلالعالا(الص!كريةاللضادة

هذاكانماب!قدار،العسكريونيملكيالقللسلطاتحدأ!علندلك،معهذا،ولكن

تطرانومبالثرطة.سلطاتلهموكلفظابالام!!ظليمهماتمدهؤلاءثثالأضر

مدأوعود!الائهاتالقلابلشهدلكيمكواعام)يا-!(جالفيدالجزائرصاجز؟لام

العسكرية.تالسلطعلىالمدنةال!لطاتأولوء!ة

يدليالجزائر!نتفىلك،يعدماإلىوعملعأ0!ا،عامحتى5591عاملفذواخرواَ،

عنلضلأهذه،كُلفتوتدفازع.وللا،القريبوجهعلىحمرأ،الصكريةالسلطات

المزإ،هذهكلوخلال!مة!،يمأ،!!يالهدلةئميبماثمابطام""كلفظ!لمهحأ،رلك،

عصكرلةالأتلالجواب!ففهلمالذىاولمعالعنفحالاالعسكريةالسلطةج!تدت

هذاعلىا!ئمةهيوكالت.السلمةاما!6إعادليمهمنها،منالطة(والمساعدة)!لحلم،

ا!رىوضربايحرير،!شلياثماومةرجمالضدكاطربمطاهره:نخلفدالفف

العدالة.لثؤونالضاموحتى....الأهاليوتجمهعوالاعقالات،لالمدالع،

إلىعئاتذتدالصكرلةاللطةلمملحةواجاتاعنالمدلمحةالسلطةتحيلَي(نوالواقع

ونذالويي.للعملاسطلة!ثكلا!مفثةالملاحات!لتمابمقدارابل،هذا

لدالسكريةللسلطةالقفا!ةالملاحعاتلانالطوارممه،حالةاحلالذى3/4/5591تانون

المخالفاتكلالملاحماتهذهكلت17/3/5691لرارصدووكدما.الدملجراثماعُرهـلا

هذالينفسها،لرنسالمحدخل،8/01/5891مرسوموسعأقيلالتمرد.علاتةلها!كونتدالق

للنمردينماثرةغرأو6ماثر6مساعددقدم"دتالمر!كة،دالمخالظتتمللماابل،

هذهفامحربهريزيدأن!شئأ18/4/0691مر!عوم!علولن"مو.الجزائريةالمحالظاتلي

اكل،بملءعلاحمةلهاضمنالذي42/29/م!4،رالمَرارمفلالعكريةا!مفا!ةاللطة

اهس.يوالعمللفالالطالنظردسر3علىدورهسقومالذيالعسكرىالطمالمدَعييفضل
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)الاجرهي(العملاقيالعملدينوالاستراريةالرلطعملةوللأ،العامالمذعيهذا،صيمن

بخدسالوطق(ايحررحركةقمعى)1لفسهاالطيةإلىمُوجًهوكحااهغائي،العملوقي

كلىلك(.الهيُطنمنأوتحيريب+.كمرلكلوابمورجعةالسريعةال!ولة)أىا،سلة

منمحموعةِطريقعنالإم!ناتبهبربقدعاكسةهلذالقسايشريعوصقوم

مارس16لقانونثمالطوارى"حالةل!علانأ!مالذيالاس!ا.لي"لابطام.فى"المجرمةاثوانين

(العامللحق)ايجاوزةالعامةالقاعد!يمعلفها،الشةمن17/3/وترار91،كر)مارس(

محالستوسئعا!ممعةاولرسةلانوهكذا.المهماقامإلىيابشةالولفبأولويةا!اللة

ليوالمجزد،!والسطياطمىتُرجملوتيفاتوهي:سابقواضحشبللاالكفةادقفات

وإراك!.فرنساليوحتىالجزائريةكوالأرضطولعلى6ايالرالاعفالسكراتمنواحد

نرضنروطغامضة6!عزهـلمور7/01/5891مرسوموخاعةابموص،اننعرفى

القواعدأنولاس!ماالاعقالات،هذههاتم!نتالقالسهولةلقدول!ن،الجبريةالإلامة

مك!ثولة.يمور!بهلالوتلالي،الجسصلالجزائهة،الاجراءاثثانونلياثتةاولنونة

م!دبلييُوقفونالمشوهينان"6عامة+!اعد!دقللمإنهذاجداَ،ال!ثالعمنل!لهوهكذا

كثكليزيدآنذالوقلاليالجسلانوهكذاايض*.تاصلامورقةدونمن6الثرطة

إلاالسحينطظورقةايحضق!ضييُوَئعولاهي!اعةوالعشرينالأرحمد!عنملحوظ

كسمحلأفافاسة،ول!ياسائة،طر!ةوهذهالاعرالات.إلىوالومولالت!قبعد

ايق!قات.ناتضمنالاسفاد!منالمولولىوتحرم،ايجاوزاتكلعنيالداضي

لفلأل!نهوهكذادمراحةمو.قجاهَلةدقللمإنجداَ،محدودأالدلاع!وقلان،وبالفعل

انفهما!مينةنيلعه.دالمدافِعالالمالمنالموتولىيُنعايقق،مرحلةحذفعن

فىلكمعالمغبر!ئر،الجزلطالمهمينعنللدلاعاميءمنيُمفونم!4لرنسا،لياثعمين

لرنعة.

الموتفهذالزاد6/01/م!91،مرصومجاء+804،جانسون"يثبهةمحاكمةجرتأنوهد

ا!ميفِذالمحكمةجلسةخلالم!ايثرةضوباتتخذيأنللمحكمةعحع!ها،خطورة

.201العدالةيهينوكأدهيدوأنهاولبطام،يميغعلاأنه!برالذممي
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يقراليالعسكريةالسلطةأيديديندقر!اَكليوُضتالقالعدالةهذهكانتلانوأخراَ

ممارمهاواتعلطولؤكدر!ب،ولاح!بيلالُمارَسوأصعحتأولا،12/2/!9ليمؤرخ

للموصقى".يا!سةالعسكرية!لموسقىهي،للعدالةبابسبةالصكريةالعدالة"إنقال:من

يريداولنسلطهما،ممارسةعلىسبمنانابقض،محكمةولا"4الدولةمحلىلاأنهوالحق

وسولى!ا،القمعأعمالمنالعسكريةا!كملهلقومماعلىحضقةرقالةأيةِممارسةَ

علىأدسط،دشكلأو،الفرديةالحرياتعلىالوافحالعدوانتجاه"مفهمين*يظهران

والظدى،الجربمةشخمةانوهكذا.الحقوقليالأساسةالمادىيعضوعلىال!ثرعة،

بدأئجوهل!دوكذلك8.مهلاالعملأعدالئالجماعةالمسؤولعةلمملحةكبدأفجِرت

جريمةليمافلعأللأنسانبأنالظنمحردف!نوهكذاداته.اٍفتأنإلىدرئاَالإنساناعخار

الجديدةالفغشمحاكمجولللاقاممعّرفأيالضرورةأمحجزائرىكليرهقكانما،

بحكمانُهكقد،عقابفالكيكونلاحثجريمةلاإنهإلظئلالمدأل!نواًضرأهذه.

.الرسا!ممعثؤوننظمكانتالقابموصكولة

،العسكريوناماش!لر.القالتجاوزاتلكلمموحأأصحالابل!نفىلك،وعلى

علىطويلأ،!دوالنلافمت،السلطلأومعوايمحونابظام،بحفظر!اَالمكلّفون

مهماقم.بجاحضروريةفمبدوالقالوصائلكلوسعستخدمون!4ا!مانونعةالحذلقات

حثوالعشوائعة،للحسفالمجومةالطر!قستهحيه،سقومونالذىا!ممعيالعملوهذا

ليللفمطحاجةأيةنالكولستواللاشرعة.الشرعمةيينالفاصلةاطدودتمحي

ال!ثيداتمنقللعرعددلط؟ديتوالقجدأ،معرولةالاَناًمحتالقالممارسات

السريعةوالاعدامات94الع!ثوائةلالتوقفاتالتذكر،يعجلعلىإلانشرولن!وأ.والكتب

11المزعومةالهروبمحاولاتليايكروالمل،عبرةدكوناًنثريدالق ji c1lo،وأتحار

كلكوأضراَوالناز،ابالالمواشخداملالمالل،والقرىالدواراتوتمف"41،الاخفاءئحرد

الحذب.أىالأسوأ:الوجهءلفوالقالاستاء.أكبرألاوتالتىالطدة

دلفهالذىالأعلىالحدَعن!ك!ثفلاله112،الحذيبعلرحهاالتىالأخلالةالمشكلةوعدا

دأمرالموئجالعسكرياوالشرطيد!لبليوح!ثتكللييظهروهوالمسحمِر.لدىالعنف

علىالمفلقاطفيالطلمعنلهالكشف(ي،الكلامعلىلارغامهفحهتهعلىالحذ!ب،
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ألرزهاوالقوالمسحمَرالمسحمِرلينقامتالقا!مطهعةل!نرهكذاب!وله.المكففالمسمِر

جمنرية،6لمورلرضأندسها!فرض،السلاحبجدلهةاطوارعنوالاسحاضةا"دَي،ايجاله

إلىلضروهي،دلالةرات4"الها!ف+فىالاسمل!ثههأالمسمَاةالأساسعةابعذيبوسائللىحدى

ىلبنلاحظالحوار،القطاعيعقالذىالضحيةع!متيجاهالواع.دلد"الذىالمسوى

اعرالابالمعذَب،مناللحموتطعالألمصرخاتمعنمزعانيريدالذمميالمخالراترجل

للاشيهو144اباثر(اباجعايألرمحالمنهي)القالاكرالاتهذهوراءآخروثأ

حالةإلىوردةالأخر،فذاوالمعويةالجسديةالسلامةوالهاك،ال!ملوخفوغهالمسحمَر

ا!ننة.أو88.الشء"فى

نأذلكالحذيب.علىالاعمادداعَكررحذإلى!ف!رالقاي!ثة"هيهذهإن

وهويعقد،أنالانسانيعريولدالطردق".ليعارض.حادثهوولا"خطة*لهسالحذيب

والحقداليظ،مننثأتتدالممارساتهذهأنله،القالمينلدىترذدالقايبريراتكمع

نأثخنإفالسامحاَ.أتلىالواتعليالحقفةولكن8.الفدائا،دالضرياتالارقمااللذلناولكل

لدل.واسعمضاسعلىمُورسوانهتماماَ،رعلمعةفهجة،6يمورولطْمأنثطتدالحذب

ابثعة،4311السمعةذاتSunniلمحلاليالجزالر،!يالحذ!ب:(ماكنكرة!لكعلى

D.S.ادمقراتإ!ايخضالىالق T6حيدرليHydraولهلاتPanoramaط!والناى

Sourcesالأرلعةوالكهولىquatre cavesوليأ+،!8ممنة6،لل!دولي6الأبارلي!ا

منأما!ملة.لستالظئمةأنالمؤسفومن417.الفيعة!همح!ه!مزرعةليلسنضة،

من!وئرلمفرنساإنعتى!عذكب.بفرتةهزوَد(اعطماء)اوغريلةمركزلكلالعملهةالوجهة

،العضلاتالقوكليالشرطةمديرإدارةتحتداريس،إلىوخاصةانذ،الذياء448،

عاملقشطةمحالظوهو!اءا!هعنكثفتدكانالذيءpه44nيايونوموري!السد

cDOPا!اسمعلطعللقإدارىجهازابطامهذاعلىك!ثرلىو!ن91-5794042.كو

القوالاَلاروالكوابهسبالمعطىةمحاللايُذكّروالذيالشابوان،منمفنبوعاسمهوالذى

الجزائر.معركةخلالأ579عام124اهـ505.!أن!ثحوتدالج!م.ليايحضق+5بخففها

هووبهبر:(وسعنسعقجهازمنجزءنفسهوهوومركزها.المخالراتعمللتسقوكُقف

.jDاهـعمليراقيالذى122).ح.ءأد .O Pهراكزليلهوجدألهيل".2كاهـه!ح
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وطر!ةلنحولدروسإ،حا!ردثكلاوالحذيب،124حولدروسالعسكرىالكهف

ليBigeard!جارالصدأنثأهاالقدلك،المدارسهذهو(شهرالم!ثوهين.معايحقق

.12فىا959عاملمحلفل

أعلىلي!قومادارسةهذهمسؤويةو!نت("نططَ+!ر(ورسة"سرلاشيءإله

مشوىمنالدفيءالعملهذاالمنقنرن!نولوحتىالمركرية،السلطةمشولهاتمنمشوى

للزمهكالتالذيالمتمحكمالمؤساتليسزياَ،الصذيي،أدخلللفدنسحاَ.لالوي

كلعلى!الىالق"الدولة.يواعثياسمعالهكرخهالذىولابقاليالمركرية،السلطة

وبردنفيعلى!ومالذىالاسحماوية6الادارهوقفوكانالجراثم.لكعنودصوالطرولى،

والبراهين،لدحضلاالقالثهاداتكلورعمءكده،القالالها!اتكلرغمالحذيب،

واطر!اتا!وقنقادةلجةولاسما126المراتةلجاننخلفلعايةوعدمال!لمحة،منا!ر

ا!مالون،!سطعلاوكدماحذ.اوسعإلى6رالدلالةالمعنىداتالأمورمن-427الدردلة

المتإلىنحازهلان،الممارساتهذهثملترلىأناطفارة"+مقا!معاب!جم

"الثرطمؤلفلؤكدوعاابالر،غضبحكم!رضأالقالونويمحوايواط!.المخجل

لهيننيولايطم،!ماحدثكهذاكعنبمنما(نه،للدولةوزووأامهحالذىالإلسافي"

الاقرالات،نزعوالي30،ا!!ددوُفعتالقالطحنلمبهةعدث"128.أنعوضُ

شء.!لقهاأندون،العملدمشمر!لظل

السفيصودحثسطروضعلكلىالقاسيالمنطقداطضقةلطايعذيبوكنطوى

المحمِرحثالانسجاء،أحسنالوفعهذامعالاسحمارىتفklويخسجملفسه.ويفرض

الوحثيالوجهوهذاشيء.لالأنه،يعا!همالهحملأنإلاالمسحمَريملكولاشيء،كلهو

الهلع،حالاتايثدَليوهيالطعة،ابفوسككثفهوالذيالمسحمِريهيقومالذيالعنفمن

ولهلة،ط6مدعاكل!،الذىالمسحمَردفاج!لاوأيوى،إنسافيايحمارينطامتحلمكالتأنبعد

ننه،الاسحمارىابطمهواإنمالح!ي،الحذء!بأنJلمرأنهدلك.والقمعالا!ارتجرلة

للمسحَمر.نفيثمابةهوالذي

ن؟إذنف،الاسحمارىابطامإلى(ئالجذور،إلىيخهانالنقدعلىأن؟لكوعلى

وهذاالوفع.هذاساقلينطقةالأللعلىفهيتحومة،لكنلم)نلخجة،إلايىالحذيب
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وتحرصالمسحمَرين،كموعةإلىيالنسيةعددهاقلة!عيالجزانرليالفرنسةالأقلةكانتولما

دفهعضلةأفاورأت6داسمرار6مهدَددأفاكمثعرعللتلافاايمز،وفعهاعلىذلكمع

االماثمالوفععنالدلاعدسلامهاعنوثحت137ا!ع!رقلقلعاثلأكبر.Iالعددلي

لبطامدطوير(وإملاحكلمقاومةإلىدلمهاقدالذاقيالدلاعفعلردَإنعلط.والالقاء

غر،المركزيةالسلطةلدىلولةضمطتوأءلفلكيعددهاليكالهةوكانتالاسحماري.

ابطملوَخهانبَهِدتوفذاالديمقرا!ة،اللعهةبحكمهنها،لخمنيجبمما.محر(تلعة(فا

العلوجالجود)هؤلاءالمؤسسينالأداءدعدجاءولكنلمصا!ا.دهعاَالجزائر،ليالاسحماري

ْ"يثعارعلىمثلاَضربواالذينالفلاصن Ense et Aratro" ; Bugeaudاناءوهم

دوضعهمالاَخرونهؤلاءئ!عرونن.ملحاصن،المطلبشدددوايرويولعة،الأمهن"مدئلون"

ولحموه.6،تولكبرلهلطبوالذلك،المهين

وفع،كليحؤد،الر!ةالحضقةلهذهدعاَالانسانكانحثمعذئأ،الفمرركانوهنا

لانوهكذامستَحَقاَ.اضرأ،ولنقلطحهأ.لتنهقمزاَ،الوضعكانإفىا!ر،ويحوَد

فطقبحكمادق،ول!ثكلالأيثعاء""يطهعة(صحالأوروي،الأصلراالجزائر،فرلسي

حريمأ4للاسحمارهرداعةلعمعحالأمر،يهوبطورومرداحاَ.شعاناسحمارداَالاسنلال،

م!ثروعأ.و!له-لررهانالاَن!حاولمل!،جلهالذيابطامعلى6قومنلديهماثكل

هذهداشخدامالجزائر،ليحكمهميفرضوا(ن،الكرمة6ياد،المحينكاراشطاعولقد

Iأىالصفار""الضئفلهاالتىاكسمنالكررةاليهلا Llالفلاحين،عفارمقابش

النليايوسط،وراءوُجدواالذيناونككلودالجملة،والماع.،الدكاكينوأصحاب

لمحةالىتسمونالجزالري،اطالده"المصضتحتأمهحواوالذينالاتجماعي،السلم

وسمحأيد-مم.يينأعرها!نالقالاعلاموسلاللبمهارةاصتخدمواأفمجمكم6الساد

الاسحمارلةالوعةلهذهالانطلاقمركزوأحانأالاحتاط،جعث!المظرالضهرلاء

والاف!طرايات،الشينمدارعلىالجزالرمنسعجعلالذىابشطوالعغرابافلة،

امحالظ.والفكرالقلدى،ال!مينعلمعالهأيرلع"بخوداَ"حماَ

ودلكللسام!ة.المعاددةالأل!ردلك،طويلةلمدة،المجموعةهذهليازدهرتولقد

,Wالمسلمونلهادغرضالقدلكالأحعانيعضليعلههامحطىالههودلهادغرضالقالح.
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نخلفا!عذدُالقلاتاىانفىلك.القفةهذهقاهايحريولمجةاي!عدالموتفينئرما

كلهادكبال!ثرطة،أوالجثىرودبىالقالفرديةالحرباتعلىوالعدوانالففمور

ممتلفإلىنعودان،لذلكللاكاعويك!ودتتهما.ايقق،محفرأواللرك،لقررو6لبرود

لي،وا!معالحفوجوهلمختلف!ملةَمورةقتمالقوالشهادات،والحركاتاثطلات

محاكمةيلاالسر!ةوالاعدامات912(إحراقهاأودالقايل،ا!مرىأفرليالاسحماريةاللطة

الةوالثروط33"القمائيوالقمع132،ال!نوقعفىاوالعرلة،44،الجممة!عوالمذالح

شيء.صفوهايعكرلاالقالبرود!دنفسلحذبIإلىلثارإنهوهكذا4....سللولف

العامالموتفلعكسالحذيب،حولابهدلي!كبالذيلالونلكه!اليال!ما!وهذه

لمحملودناكساعه،علىويأسفونالحذب،ضديورونالذدنالفرنسون+إنايحريو835.لجهة

دسمتىانشكولاعها.يحدلونالفلاسمةكانالقالطةالنفوسلذهالفكيروعلىخمأ

لاإررعة.لسمهةولوجون*،*لاكوتمواطهمقهلمنالمرهقبن"الفكر"رجالثايعم

القالوسائللدلهنرأنالجزاثر،دالفرلسةا!ةعلىالإلقاءلريدأن،الوقتلفسلي،يمكن

الوعةانإدخعة.(وخطأ،او،يعارضلس6لرالجزدالحذيبإنالايقاء.هذالفمن

الحذ!بإن.الجماعيوالذيحاطرمات،واتهاك.يالحذيبثسلحلم)دا!ملاالاسحماوية

دمىصلينعقدإنماثيءوكل8.اخُل"كرالذىودينالمجللينمعالعلاتاتمنصفة

!ريةعلىسحمِرإ،أتلةِسطرأنفرضحهثالثائياجممعلفيالاسحماو:قفةالمفة،

اط!ةإضاء!رأخرىلاثدةمنالحشة،لبهاتولا،الاصلاحلحبيكونلامسحمَرة،

لفسههوابظامهذال!ن،اخرىجهةومناوللم.الوفععلىلذلكوالإلقاءللنطام،المممة

الىالفماطويحلى،اخلالجشيخش!لمالذيهوإلهوالنف.الاللاماتيكل!أقيالذي

"الجزالرأدمارأيالمسحمِر:جماعةمنالأساسنالنفعامرخقو!ذي،جلادين

الؤنسة".

+الفرنسية+الجزائر2-

إلىالاستعطان،مسحمراتمنسحمر!أيةناقضاتكلالمشعمَرة،الجزالررلعتلمد

المسحمرين.طائفةثولفهامةلأقلهةالمطلقةالأولويةلعطي6ستمرفىلكويعق،الأعلىالحذ
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القللهودديةالمطالحمَى6ترعلىخاص،كشكلنقفأنجمبالناحعة،هذهومن

ثراربخاشة0187عامنذمذا!ها،الحمىلهذهوىنأ.مه7091حتى8918مناسترت

قغةفيلمراحةودانتيعد،فما!نةلأمحتعادتأفاإلا.Cremieuxكر!و

معاديةلهجالاتلريسةودلىعه،الفلانمنحالةليالأوروبالشعبدضعلكيدر!وس،

كلكليالجزائرلثهده!لتالذىابذ،صوقو!دالالتمادلة،الأزمةلمذ!اللههود

Maxرجمسماكس،يطليللههودالمعاديةللحركةكانولقدالأدام. Regisوعقالديها

الجزالردعليالذى44الههوديةافرنساهو:فخميهابصاحبDrumontدرومون

حزلاj"للهودالمعادي-j"!غاالفولكلوردةويثخمعتها!ب،ياعماكألغل

يُسَئى7948سنةآخرليأمحالذمميللعهود"لهها،المعاديةالاثتراكةالرادوللة+الرايطة

العلمانإلاللههود"!4المعادىوهو"المارسههزالوط!ون!ثهدهاللعهود"المعادية"دالرالطة

.الألواناثحيالعلمطل

الأورويةالأتلهةأقاتهالذيالأساسياطمنكانتالفرلسةالوطعةالوعةأندلك

اثلثيالثالتزلرو!نتالجزائر.لطالكولو!الىللنطاملطويركلبعالجزانر،لي

نأيمكنماالأكبرفرنساولاسهما،الكبرىالمادىلاسمامازاقاتحميلكي،الألوان

لمحايه،وإّلدمعهاتفانهدوماَآزرهاتدايروبولدايقل!دىالهمينو!ن.ككون

البردن.ليابزائري"*اللوب!ولواله،

مدارعلَىعَفظ،أنالجزاثر،ليالفرنسةالأقلةاسطاعت،الدعمهذاعلىأواغما

دسريعأينف!ه:المزدوجمطبهاعلىالاقاءعا!قهاعلىوأخذت،الفعلردوددنفس،الشين

إذاأتاددلل!ها،.همهامنليخففمحاولةكلوكحالكولوناليايوسعسرررر!

يصداياريخبأنالانطماعملاحظةلمحطحلمالفرنس!ة،للجزائروالقردبالمدالماضياسرضا

دلالة.الأكثرنهاوبذكرذلك،علىعديد!والأثلة.كمهزلةوأخرى،كمأساةلارة،نفسه

يشرها"colons"المشعمرونلههاورأىالجزائر.ليلسروراسقلتلرلسا،ليهمه،كلرة

رعهمإلايعاثفاماالجمهوريةلحماستهميكنولمالعسكر!ن.حسابعلىسلطاقملوسهع

على!نااكك،ناللونأخذوعدما.المحلةالقهانلأراضيواخجازالاسحمار،عالتوسهع

Thomasلنه!أه،ولأورباناسطعلدومامىسموفيالساننمحة Ism،المملكةإنشاءبمدأ"
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الابراطوريةلسقوطبحماسةعفقوالافمولهذا843.عندينمعارضينفهموجدالعردية"،

!أللةالمطلقةا!فة!ت8كهالجزائراسقلاليُكرسواأنوحاولوا0487عاماثافة

4++يثعارططلاقهم"العامالسلام+لجانإن!ثائهمالأورو!ة، se Algeriefare+الجزائرأى

خلالها!متالي6المزخلالللالهورلعودلفسهالفعلرذوشرىدلذاتا.47لكفي

إتراردثممالهة،ندو!اتإلشاءد8918عامو!ساهمهه"،للهودالمعادلةالافطرالات

4918عامولط16الطلرالكولوفالةع!دفىلكوكان944!وأعامللجزاثرمقلةموازنة

ا!طفيالحالمنطاقلومحالمر!كردةاطكومةمشروعضدويقف،أخرى6مريظهرنراه

ملرصةإلىحاجمةمنما!ول:اباسية،لذهالأتلةهذهثملياحدتفولمد.الإسلامي

لالجمل!4.الاعرالىتجهلللادليلهجدوىلاشءوالكرمثونا،لاكلهاو

طوويتجاوزلمالذيلمحولت،بلوممشروعيهالفف.هذائلليالمعارفةوكانت

كانتولمحروإ.مراتاجهفتفقدالمحينن+،الس!ن"نظامإلعاءمحاولاتأما.المشروع

للكولو!ال!ةالراددK4الجناحلانالطاثمين،دينالفصلاسنقاءدضرووةقناعةفالك

لالتمق""ابتخينمطالبلشد!عارضا!موي،الجزائر،محالطيتجْمعر(سهاوعلى،الفرنسة

الائة.الدالرةوحذف

ؤرادةاطولىعذيليناثمثمةلديةالغفالفعلرذ4591مالىصادثولوضح

ك!4،المرقيالكولونعالةخالليلالعرب!د58لاشمرارأمهذلهايدو!نوسطِعلىالسطرة

لابةالفولفىلكالواتع،ليوهوالث!عب.الكثرىالأطفاللهدئةككلللُهشخدمإنما

عامضة،أووافحةعاطفةمحملوهوحاىدومأ!شالذيءolonisateurللمسحمر

.الشطانرلكلاستادالفروريةعدوان!هن!ثأتفاومنامن.اللامن،أخرىأولدرجة

وتد(نه،إد!عر!في،مقالهوعد!دإ،مرات4اصتُثهدالذييون!ثرمقاللاناكد!ة،ولذه

Lجرددهلي!يهبالمفجة،صطفأحداثتائجاستخلص ' Echo 'd Algerصان8يوم

ثمللشدعيلالىتا،المرقويثكعلىالمركبيكونوعدماالحت،كرقكدما:4591

إنما،يمرقالذيوالمركبكرق،الذيالحتأجلومنالرتص.سمولا،الفمانلثركة

وجالإلىماسةاطاجمةانالشمالعة،ألريقااجلمناماوابقذين.الإطفلأصة،رجالإلىتج

".الدرك

228



العلااكُللُهئلهلأنالثعورمنومثروعت،تولهالثديد،العل!وايالموتفهذاويشقد

القالجزائرلطالفرنسةالأتلةد!نوضاَنمرها.علىويعمل"،الفرنسة"وللعطمةلأورواا

ايضد!دلطالحويض،مننوعاَتجد)ايرردول(،الأمالوطنبهضمفمولفلطاىلضمر

الجسهامحسبالرالما،منلل!لغروقطَأنيبرَرهلشدلداَالفرنسعة،الوطنهالعاطد4على

الفرلسون،ابضلدى!تهاعلتالذىالوطنل!نوهكذاتريبىا!دمنالفرلسعة،

الالظءنقطة6""الصورهذهاصهحتماوسرعانالجدد.للتجشيناطهاليالوطنليالمهر

ال!نعلىصولمحاعلىاطين،ذلكنذءكد،وهي4.!رالمر!ودةع!ررأوروداعنالل!لة

،الجزائريالمواطنتجاهالسلطويةاًدوقاإنتمديغة".دوط!فةتجاههملقومأفادرىالذينالمحلهنن

مقا".كلمنهاو!علقهيالجمعلاعرالهعلىتحصلأنأمال!هاأحَزومن.العدالةمقامقوم

الحلمهذا(نلملمولبهيعاطفاَ.والمخلصالوليلوم،العمهواثالم!المسحمرانوعندها

(حالاَ.ودشخدمهاأسحها،عنلكشفعندما،ا!ملقيثلمدأدوماَودئاي!ق،سخل

.الهوىمستوىإلىسرفعالموتفهذاإن،14نولمبرأعداثالفجرتوعنما

الجزائر،لطالمرلسةالأقلةعمونليالمركرية،السلطةجانبمنيبرايةلالر!اتلوسترلدي

الجزاثريريطرذلكثمن،دأيتحهأنجمبمماعها،الوطنتحيليإلى6المثوال!رلة6مور

إلىدنكركو"ومنلردسا"هي-"الجزائر؟ا!مائلةالثعاراتل!نوهكذا+داف!غون"مرا.

لديهاتجدداري!"،يحازالسينكطفردسا،يحازو+ايومط."Tamanrassetتمدت

كما،ياريس!ظلمابمقدارهذهتعهاعلىإصراراَلأمحرامحرهذهوسيهونعمقأ.مدى

E.!رإدوارويشرفموطها.أمامنحقا"في،د Behrمن6العبريشخلصوهو

فقدالأورو!ونأما.5691"لفري6امهةمننقفلأنيمكنلااله"إلاكرأ6/2/5691روم

هذاشحهموقديُجدى.انيمكن،العامةالساحةلطالنفعولاشء(دهإلانهخلموا

ممعبن!نوالفدبح.مننمرلهام3/8/1كو13يوملهسعكوننكنكالاردفاءعلىالدرس

إلى!تنفسهاال!ثرطةمنهاهةكاعرولأنلاويس،معايلةهذهليوحدهملسوالأفم

85؟7ا!أاصشكسبيمكنلاللماذاال!ثرطة،كسبلالام!نكانوئنجانجهم.

كانولوحتى،الهدفهذاعلىيلصانالجزالرليالفرنسةوالأقلطامشلانودالفعل،

يغردتجعله(ن!ريدالذىالأعلىباقالجدارةقللةالأقلهةهذهأنأحهاناَيرىالأول
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يقاعةهذا،ل!نالجش،لمملحةمسزولاقا،عنالمدنهةالسلطاتتح!ليتالعوعندماالجزائر.

الاضاتاتمنلجملةابهاليوالحدَه!ا.ثخمة"ئفةالجزائريةالقفةمنسجعل،لامة

عضرلحةنذ!ومونامشهذا6تادبهرانالواقع95j'.الكرامةخديثتالقوالجروح

الانحاروحُرموالو،-يان-ديانلزبمةالهوانذاتواكلدكالواولما.توقفلاكلرليعامأ

-رويدونالاَنأمهواافموالرداط،دونىليالعشعلهمولعص،السويسليضقوهالذ!

ti,;-$"وإالأمةلعث ?.& Loالفرنةالأتالةمماعينايتيانوهكذاعرو!اءم!ا.إلى

علىاطرصال!ثدالدةالفرنسةوالأتلةالإبريا!ة،لفرلساايقظالحارساصش،ومطامح

القالرصة،للأيديولوجعاضقيدعث(ار!ورجعمؤإنشاءليسساهمالفردسهة،الجزائر

الظثي،الففداسحارة،161الفلديللعمبنالأساسهةالأل!رلههدسحادغزيراَأدداَستش

ابورلة.واطربابوويةالاسترا!جةحولنالرلةلاعتاراتالإطاروتحديث

إلىولشر،الكوارثلأسوأتهألكيكاسالدرموتالالد!ولوجاهذهواسحارت

والديمقراطة،الأحزابدعذدنظام!سارعالذىالدولةافيارلواجهودراها.الداهماططر

ابصمياتجارهلالسلطة،واحداَرجلاَيُفزدُالذي،السلطويابطامإلىبالدعوةالبرلمالة،

لمواجهةالفرووىالشرطهوالذىالانفاط،اخرامفرضعلىكرى،لمحماالقالر،الوحد

الهاهـكدالقالمفادةابورةوهذهخطر.ليوالدولةالوطن)أمح،عسكريموتف

طبقاتإلىامحمعانقسامثرلضكماويسار،يمينإلىالساسةالقوىلقسم!طرح،كذلك

عندعأالا!ددولوجةهذهكانتولماالوطة.والممالحة6للوحد!ملأنوناثده،تالفة

مدأاخرامعلىنكيدطمعا"ل،وقوىالرأعالة،نقد(نلأبلال!فاالمتوسطةالطبقة

علىالبرلمالهة،الديمقراط!ةدقدليلنفإنهااالمودة،السلطةإلىتحن!لتولما.الفرديةالملكة

162،الملكيالأموليابالامإلىملهالان،أخرىجهةومنالمريهة.اللعبرالعةإلىالمهلادعا.لها

لكلتحفظلكنيونقا!ة.ر!ةف،ملامحذىيئبينظامإلىيدعوهاكده،ياثقإلىوإعادله

ثعؤرونراها.المطلقوال!ثرال!ثطانتجشدوكأنهيدوالذىالشهوعيلبظامالعامفةلعائ

دويةدفرعاتمنلهاسكونوماما،الشهوعيةالمؤامرةشوقعاالق6الكيرالكارلة

طم،المطوطورهاياردخدواجه،خاصةودصورةوأخرراَ،لخها.لمحماتداخلة6محعر
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م!ا،ا!مهقرىالتارلهخعادلودتمنىلهيالوراء:إلىدهوالرجوع"،الزمنإ!الىبمحاولة

دراجمي.بمنظارإيهيطرالمسقلوكأن،الماضيليموجودالذهيالعمر؟نإر

ومنا!مائم،ا!ملميالوفعالاحفاظمنيلالسةإراد!عنالحرهوالواتع،ليدلك،إن

رلردسالرنسا+،هي"لالجزائرالمعادلاتع!ورةعلىلثعاراتوالطور،النيرثاطينطرد

لرنسا،لدونكوجدأنيمكنالجزائرأنعلىلايتم،البرهانل!ندلكوعلى163.الجزائرهي

علىاياريخيبرهنالقالجزائرهذهالجزائر،ددوندوجد(نيمكنلاايفاَلردسا(نعلىلل

مغلد،الفرنسيالوجودمنترنمنامحرهوماولأنوالسانوا،نسثللرلسعةكالت(نا

الفرنسهةالجزالر(جلمنابفالل!نوهكذالرلسا.وطأ؟لك،من!رومغارفاَ،

ولمحماالأمر.اخاجإدانفسهامنحتىوإنقارهانفسها،لرذماصالةأجلمننفالاَبم

احدهومصي،ىتلطترذدلاماوهذااسنلاممنفالكيسل!نهالهدلىهذاعدا

لافيي،يحلقلما*أما!ول:إدiFiguerasالسدالفرلسعة+"للجزائرالندينالأنصار

الثجاعةلىككونلنألهلرنسهة،جزائرمننالكككنلموإ؟امحأ،عمnايزامعلىأوالق

ليفقراتلاوالذينوالأ!حاء،اماءمنشعبإلىاتسبأنايلرنسعاَ،كونانلي

يقى.لنففه،الفردسيوجودلانرلك،وعدااسترالما.ليالحللأرليوسأمض.ظهورهم

".ك16فرنسادعقىلنولكن-لردسونحلالونفالكيكونوقد

أصحابخا!شوعدئذ6اطلودكلاتمالحافريُختمالم!قل،لييلوحالذياططروقيه

وأما،تطورزنهمعنتأخرينويظلون،الفعليايو!تعررلاريمي!وقتليهؤلاء

كطلاعنبرواانبعدإدما.لوعباعراهـمنأوما،كففةأوما،لتازلأوما،إملاح

ايضأيرونيلومطالمه،عولهلهكانتأنهيرونالاَنعدوا،راسخة6عقدالكولو!اليابطم

دأسطورةويقدمونطويلأ.ؤفاَعارضوهاانيعدالالمحة،الدائر!بحذفيملحوهاأن

يمتيمابمقدارامحو!اتمنلىوافعينالجزاثرية"،+لذساةعجبكحل167،الاندهاج

ابدأباسميفرلساالجزائريصلوننراهملفصال"،i%"خطروأمامومقاصد.!اتمنوواعما

التىايوع،فيالوحد!تاعدةجداَ،الواقمةالظعد!،واسمالمساواةبدأجدأ،الديمقراطي

منملهونأ45اهـإلىكممون*الحقوقل!مل(لرنسيملالِنالجزائر"عشرةس!نمنتجعل

لعكسف!فا6المؤخرةمعمعركةأوحربخدعةالاندهاجأسطورةأ!نتوسواءالفرنسون.
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العسكريةاجملةعهمادكث!فواللذينالجزائر،أورولر!لقاناللذينالأساسناطولين

خارجدهطقيتح!لط،الأملرنساتدتخلىأنمناطولىوهاC"هأ!هct"9جداالرعة

ليالعدديفالونيُسحق(نواطوهـمن،صارحهيكلكادعلقهعلىوحد،جالبمنالوطن

.j}ر"إطارليالامقهولةدكونلنالديمقرامةا!ماعد!لانوهكذا!ا+.تماماَجزاثرياطار

موتع!.الأللهة!ف!حهث"يمكنماعالأوس

.916السطسادورهيمغانعالي!وبوعللبصت،عنتخلىلانهامشوأما

نقذانهي،مقدمةمهمةبفسهووافعأهذه،الممرو"+معركةإلىعزممنلمحهمالكلفطلقأ

عهاةإلقارهي،إلههلابسهةالمغةولهت.الأمةلعث!دوأنالتدمرر،خطرهنالوطن

ال!ثوعي""ايخربِعلىالطريققطعولبهيالجزاثر،ليالفردسيالوجودفمانأولريئة،

إلىالاكارفيامش!اد!يخطرأنو!دالأحمر"047.اططرضدالحرَالطلمعنو"الدلاع

العالمحة.الئيوعيةأهدالىدالغرورة،دفدتح!ريهةحربكلأنإلىيميلمون،ال!مهةالتجردة

6دالمص6ابالارمنالمم!الجابخلالمنةدويةرؤلالىالمورإ،لاشصرلاَ،لذهوبعلون

لعدافمفىلكعالمماَ.معنىعوفم،دليهسبالجزائر،ليلقومالقاطربلىنوهكذا6.للثور

يفرضالنووىالسلاحكانإداا!هراوا!ا،همالقالل!حطةليالاشركجيالواقعحلفواان

منخلسةثسئلمومكولالقومالقالإ!ديولوجعة،اطربلان،الرعب!وازناليهيينعلى

لوكطالجزالرفملظهروعدئذ47.ابالثاالعالمللادلطثررهاالقايخريهةاطروليخلال

إلىعنمماثورية""الحربنظريةلعودوهكذا.المعركةلهذهالأساسيالمسرحافا

اهمعيالعملولعنىيبرروالظاهر!وا!ولةالرل!سيالمرجعثماية،لكون172العاليمقامها

ليثلهووفعالسسيدورهتوسعللجشكذلكولسمحالجزائر.ليلهيقومونالذي

الريعةJاالمراءانثمالماركن.الور!نكماروعمللكريك!ثفونوفا.173الأحداثصر

لاللولىهنواسحاراتء،lكاخ!لهعلىافطراريةإطلالةمعوماو،ولعنينلماوكس

رياءالفلصهحالقالثور!ة".اطربعقهد!بشوءالمجاللدسح!!لا!و!ولغ174ولئ!اخوفي

ماوكلمةالجددالفرنسيابشار!نو!ظ.المتمردينضدوالعملللورإ،المغاذةالمعركة

اموي.كمرهعندعزلهالترددطنقالشعبإلى،جهودهمفوجهواوالماء،السمكعن
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بخاَوكانابفس.ايأل!هو،الطيةلهذهسستخدمالذىالأياسياللاحوسكون

عملاتمعكرأقدمأولقدمالمة473،ابدحربفايةمع!ووأعاموتلفمأ91مرعام

منوياتدعزفىهيكدئذالقمعةوكالت)ا!لمة(476.الجزاثرليالسلمهة*اما!إلى6.الاعاد

العمللهذاوبخُدت.الفرنسهةلجزالر.1لقضهةالس!نوكسبالجزائرليالمسلَحةا!موات

+للعملإدارةكاهوأعامأنشتلفدوهكذا.ومادية،وإنسا!ةإداولهة،هامةوسالل

لاثرواإثراهـالصدتحتالوطقالدلاعوز-سمكتبلي"والاعلامالسكولوجمي

Lacheroyورثالأوكان،همئةاطامسةالم!لبعلى5791عاممنيل!أصثرلىالذي

ئةداخلأد!ث!لم!دأدهذلك،منوجمرالعايثرة.المسكريةللنطقةالسكولوجةالمكب

ن(علىالسكولوجي،بالعملكُقف)يأول!(والصالاتدراساتمبهب،المخلطةالأر!ن

)ح+(العامالاعلاممركرإلىأ!أوبشر)،حح(.الجويقلينالتسهقمركزمعهمل

لة.والمطيالاعلاموالمكلَفالطمة،للفدوصةالسطسةال!ثؤونو)دار!اطربلأللديواناكلع

الصكري.الحلممدارسليخامةلدروسموضوعأالسعكولوجيالعملوسكون

ليالثيكطالسكولوجي+لللاحلطم"مركرالعسكريةالمدوتد(نثيفقدوهكذا

.«aArzewأرزيولي)ح!حول!(ايمرددن+ولمظومةالسلمإلىللرذ!عالم6لر.مركرالجز

لغاياليعسكرينمششارينيومفةيقومون(0))قنقلينفهاطهةُأحدلت!دوكذلك

الكولوجي.العمل

د(SAS)اطاعةالإدار!تسمريب،*هو،الأجهز!هذهكلليالأصاصالشءولكن

القول()6المحلصننال!نثؤونإدارةوويثالمديخة،لي3(الهولالمد!6الاداروقم،الر!ف

الغاط!دواكنة،الأرلى،6الإداركالتو"917.الحمايةأيامدالممرليليأنثنت

ال!ةهذهوكحللاهال،الاداريايأط!ررعلىالعسكر!نإشرالىث!ثخمىالعسكرلِن،إفا

وتحيضعُهإحصاءهودعيد،و!رتيه،لعنىالذيللشبيفديدةور!اية،للارضدردعأالجدلهد!

مكلف(DPU)المدلمحةيةللحطجهازلماتامةالطصمةليالر!الةهذهوممعزَزُكفة.لمرا!ة

نهملكلويوضعألراده،يُحمىالذيالشعبداخلالمثبرهين،وملاحطةلالمخالرات،

له!م!4.خاصممف

233



والدعاوةللأداعة،هامةدوسالليتمرفالسكولوجيالعمللانالنى،هذهوعدا

العسكرية،للأولرات6المعك"48للأعلامالعسكر!ةالمجلةنجدالمحافة،محاللمي)الدعاية(.

حontactsمملةأما.للتمردينمقاومتهدللجشالجديدالاشركجيالاقيهولعرضكذيع

ناكأنواخ!اَعنها.وددالع)المسالمة(السلمإلىالردساسةسرضف!فا،ي!أمستوىالأل!

نلدوكبابش،بمنولاتللارلقاءجهدهاكهذل!4محأBledلالمأشرعيةمملة

واطامي،الأمنضمانةياعتارهللجشودقديمهاالاسحمار،خيراتياتداح،المسلمين

نصفالهلد+!"صوتخمصوند4.الزوا!لاعنالدلاعخلالمنوالقالدللأعراف

المكبراتشركات(ن؟لكمنوامحرالسكولوجي.العملإراعةهيالهوم،ليإفىاعةساعة

لقا3كالت(CDP)والاتاجالاذاعةيثر!تعهااسحضالق)حم!ح(وابدات

اكبعةالاصات،علىالمحمولةالسماياتأما.والمكبراتكابالاتالشعاراتوكذيعالأرض

185هـ S D،Cالفرنيالوجودكلشاتإتا!ميُرادلس!نِأفلاماَالريفليكلضفافا

القلر.لاجاءافى

أعفرليحتىالجزاثريالثبممموعيكلجةأجملمنثيءكلعُغلقدواطلاعة،

صلفاَديهبالقابهد،منالمز!ةالأعداددوزدعذلكليبماشء،كلوعغ.أرضهزوالا

مكبآئذيدلركانالذيجاكانالجرالإداراتتلمنالقغعةك!أحاجاتلحدمة

.(يواB)ماوللاتوالالصالدراما!ا

لمطركابوريةليجربةوخارجةسريعة6ثمركانالذىالسكولوجي"+العملوهذا

الجزانرية،والسوسولوجةالسهاسةلل!قةالسطحةوللمعرنةم،والفتالميندايحرير

كسبمائرادالقالجماهرليايألروحدبلعالقالدماغ!4عسلطرالق،منممموعةإلىسُيرذ

منعهيدالَعللالاتام،موفعأيداَ!وضعلاالاسحماوىالنالاماًنذلكنها.لريدهلما

أنماركلدينويؤلفالاَن،يعدبهيرةشهر!يعنهالالذي"9الفردة"يثعار"الجزائرخلال

لانوهكذا4.إفىعممووُرادالذينأوبكلَخُمنلاالقالسائدةوالأوضاعالظئم،النالام

ولما491:اطاص!ةحدوده،دالهدعملالثورلة،للحربقلهدهوحثمنالسعكولوجيالعمل

وجهل391ابفسةو(خطا!ما2"4مستقاقاجممللانهالكولولهالهة،لالإيديولوجةمدعومأكان

!فمهلهةإصلاحاتمحردإلىحكميروذونالقالوطق!واايحريرطركةالعصقةابواعث
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يفرقيلعام،ككمانأيدأيقبرلاف!نهسكولوج!أ،كسهه-لريدونالذىالشعبأماصطحة.

*ا.بعمق!د!مهايحارلونمماأمحر"عاولون"لك!فيممموعاتإلىاعقعة،6يمور

ابفسيالعمل!نو"،عسكريةنهسكولوجة(تل!دوالكبهذالىنذلك،وعلى

لانه4!ه!،ول،ارغودالقدنتقهاالقرتالة*،-الرام-اثلالعة:+حايةإولردنطوي

عملاتخلالمنتدىالحما!ةأنفىلكاطر!ة.دسقهالأصلليأموصوم(أوموسوم

محقنمعسكرلطووف!عهمارضهممنواج!الهماباس،نقلعلىلقومالقايجعك!4

و+ال!جن+"ايجمح+يينالفرقأنبحثدققة،لمراقةخضاعمواٍالثائكة،يالأسلاكومفلق

ملاعظةهيمهمتى،سلمينبمسؤولينال!ثعبدأطرعلى"الايزام"ويقومجداَ.دلمحقاَيدو

الثبداخللكؤنأنهياالمفةإن،لوضوحوبقل.علهم6الأدارودلّالم!ثوهين،

اتيأ،الأتلالكلمةهيالق4"المراقةل!نوأخرواَ.لرواكبiلهمكدلعنحالراتاًدلاء،المسلم

ومعاقبةاطارجي،العالمعنتماهاَوعزلهطظة،كلليللمراتةال!ثعبإخغاععلىتقوم

يلالتمزد،يحربمةالمهمينالأشخاصمعاقةأوالطمة،ا!حةعلىنموذجهأعقالاَالمشوهين

المسؤويةليالقدعللمهد(دهعأالمدينة)المدالة(،عرالاساءاتحالةليعمةثعقوياتوالأمر

.1ثولجمعةا

أماداك.ومرةهذا،دمرأالأدوار،تادلان،والقمعهوالسعكولوجي،العملأنونلاحظ

علىالاتاععملويقتصرالاخالة،أو،القاعة!فرمحاولةمعايجاور!حسنل!نهالاقاع

عددودت!لر4."الفتش"هوع!ووةَدسهولاتخّذف!نهاطعمعنالحثوأما+النلب*.

لكملكفيلاالسهكولوجيالعمللفامرايابعةالموت-مكبراتتدحئالم!ئوهين،

الفتحإعاد!حربمنوجهاَإلاابورية*"اطربلز!فإرن!دلمالمعَذلين.أصوات

ولاعكة"موا.لكلبخابماءكل.فلهسنقضها.6"ماوهلرومىوتكدالاصحمارى.

ف!لهولالمظلل.نفسههواسخدمهمالذينأوبكغرودأحكسبليالسهكولوجيالعملينجح

مُزيفين،إلىالمزئفينريُولالجماهرمورليولألكلهاالوطنةالتحريرحركةلأ!ةلرهاناَيعطي

منلاشمرار،المكزرةالجملمنجذؤرها!شمدكانتنفود!مليتاعة!عزيزدو!ساهم

والمحف،والحانات،الجدرانعلىفايةلاماإلىالمعادةوال!ثعارات،الموتمكبراتخلال
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الماسيالتطورقيه6،كعضدنفسهيفرضعندمامطلقاَالذاقيايلقينويصحوالكلطت.

امالات.منجملةأنهتبرماوإلىالجزانرية،للمشكلة

الابراطوري.حرد!اولمنكايحمسين،أنعارها+الفرنسة"الجزالرعضدأونثح

ولكنالمطلحذ.جماعةءلف!القابخةمنالمضر!المجموعةهذهايحركجناحهاو!ح

وساللهملهااشخدمواالقالجزائر""معركةلعدإلااسطورقم،لرضإلىيملوالمهؤلاء

لينهمجلتالق6الأسطوروهذه.المقلبةوثقم،المخططة!الملاوبسوا،السريعة

ا!مراءاتيمرقاالقاطعايةالمورمنايث!لهااتُمدتايطالاَالأورو!ة4لأIعهون

uyا!منخلطإطالطفدي، 'L clairالمذبحمنوددتإنماالمظدمةلالوعةاوالسولرمانخ

02؟االموتدواروحتىوالإغراء،الممر،رلاقلينوالفامن،الجديةالقوةىدقذسالذي

الم!دباياكزدة،الطلاقرأىالذيفىاك،غريبدمثكليضهه،آخرمذبحوهنالك

العفلاتاهودةالظشعةأدواتهومادكل+المظلَصنن+إ!ددولوجةودقدي2.2هاطامة

خاعة،كايةوجمدتتدالمظين6(سطورإن،القوليجبأنهعلىالجزائر*2.يشمسوالمذهَة

الابراطورية"لحعةهوريبيلااًلرؤهكانغزير،ادبرعاهاإدالجزائر،حربطولعلى

ائو-لناالطدةلهؤلاءتمجداَم!دلال!ءحمةلالاردجيجانمح!القالدنعا"2

nturions".الإمبراطووىالحرسوصلاء"Pretoriens"مرلزقة"المرلزتة+مه!،وهؤلاء

إلريضا.إلىالمهةاقدمنوانقلتهم،f-كعتالذينالع!ثرين،ا!مرن

لاركلالونلهكونوالمإنانمذلكايم!زة.لمورتمالظيةانفسهمهمالمطلهونوشكلف

عملهمومدءلررؤسالهم(حدإشرا&تحتالشمص""ضاءجمقرونلالافمالعدو،

impresario2!4الصدكBigearنفسهللزهومحطش،مرهقجيش6زهروسهصبحون

أوبك،يرحملاالذيالنفالوانلكلخافعكاملثعب(نطرليافاَ،وس!حون

وهذه،الرعبصور،كلالكراهعة،(لوانكلعلطتركرالذي،المطلقال!ثرهسذونالذين

لدود.!2عدوكلثرهاالذيواطبالكرهمنالمؤلفةالميهـسةالعاطفة

ايحمينوتآمريهالا،اطاصالالل"،"جعشأيفاَدن!ثحالفرنسعة."الجزائرعقدةانثم

منمدعومون!مالمطرلة.-الكولو!ايةالوعةانمارمنابث!طةالصصريكلالمتثلين

ايوعةالشرطةلأعمالنخلفةلدرجاتاشطالةوهمابسَب،نخلفة!صراحةالنطامي،ابش
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الففرلكاحمالأيسحرالاصحماريةللسلطةواالمانوفيالرعغالعفانرلكادازية.

لماسهطوعاَ،،!ادلاطدمة،منال!ثرطيتهيوعنعا6.للورالمظدللأره!لياللاشرعي

ال!لق.الملبثارةابظاممة،ثارولم!ن!عكطايطرنين،حركةثالي،الرعي

"ايد(يالطماتاحديه!ومممااطارج،ليللأرهالي،المفادالعمل!نوبن

وممموعات،6،عديدحركاتتلمنعلطتازعوأحالا3َمقاالجزالرليالهالحمراء"!،

خاصيثكللين41الألراد!عضعلىيضها!قحرالقالن!ثعطةالظصرمنأصمروممموعات

jا!جماعةثلالوري،للمفالمفادللنف Kovacs،من!دد!زداالييناهـءا!ةههء

ضدالقدر(السخريةوالموجْه"المازوكا"داسمسُميالذيالعدوانفها!نالق2،!والجرائم

هذهمنولنذكر021.صالانلجرالBOASاهـحركةرأسعلى!د!ماصهكونالذىفىاك

212حَذلعدكهعُؤضالذىالثطل-الريقي)ولحمأ(211الفرنسيالا!دابثطة:ابالَمات

وKovacsثلالمطرفيلضدطوخفعتسزيةظلتالقالفرلسق!!ء(ابهفةللخة

'يدلره(214)+مRالدرلسةالجزائرقديداجلمنفالمة!دووالأولوكان8.213*مق

المعادية)الكوماندو(الناصرقمطنحرىنوما)ولك!(،اثلىالمزارعنحركةثافي

احداثوستكونايحررو.!ةالمفاذدالعدوانوقومانالفرنسن،منحولهماممنللأرهالي

"ثوان"(نحينوعلىالجزالر.لطللأوهاليالمضادللنشاطجددددلعيدا!ة!وأه!يو13

Chouandeأ"8المهتجة La Miti"j!الثعحةالحركةيثح+مح!ه"اء،دمهـ*213ماوللرول

حرمحهالوجادية،عللقالحركةنافليأحدوهولوفهفر،يرناوالدمحورلان(13Pj(ما4لر

مرراس.216؟ل!رمنموحى)حه)ه*(لقا!نطملاقامة

يحركهاكانالق217)+*(الفرنسهةالوطنهةالج!هةشكونكلهرلكمنالأهمولكن

العضلاتالقوىالزعمسكونالذمميالكرهآرير+جو"صزيفالفوروميرةمعملمدير

"(!امليالأولالطرازمندوراَوسلعبالواد،لاليمنالسوداء""القدمديالمم!ررللشعب

الساصواي!م،العسكريةشهنظمهاللى+*وسعكون!91.ينالرلياطواجز+

دينهنكاعرهويخبروندا،مارسلال!البنيددرهكانالذى(OPA)3الهدامللعمل

الوطفة،الحر!تالفاقلجةهوجهاز،وفالك218.الأرضةوالوحمداتالثرطةرجال

ث!د!دشب2،اتمامأْفىلكلينجحأندونالحر!تهذهنخلفعملي!قتجهدشراها
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هذهحلْفعولم.022المصرةالمجموعاتوك!لرالأيثخاص،ي!نوا!فساطصومات

6.المصرالمجموعاتهذهلاطاتفاصأحداَ،اللجنةهذهداخلالمؤللفةابظمات

الق3ول3الفرنسةالجزائرجمهةيسمىما17/6/0691يوم"الحواجز*سقوطيعدونشأ

جدأ،اطلوةال!ثخمةو!أ!دوسوسل،!دومنكلتجلمنالس!اسيايأمحدسحمن

تحتلرنساإلىالجههةهذهوشتد228،المحلنالس!نعنيابهايةلوعالم،باثاغاشخمة

ايمينمنالحارهاليهلةقمعالقالفرنسهلآ"ول*(للجزاثرالوطنةالجهةاسم

ولرقامحلولة،القديمةابالطتنافلياسحاد!ليFAFادونجحتايرولولىثكر.

ربَالممتئين2،الجزالرت!رلرنس!منضخمعددنههالمحدخللها،ايالعةالكوماندو

لاْطلقت،الواسعالاتجاللذاFAFاهـعزيمةواثدتالجزاثر.عن"ايخلي"إه!نةمن

224غولدوالجرالرحلةبخاتالجزالر،شوارعليمظهراتوطمت،العامالإفرابئعار

نأحدثماسرعانولكن!وأ.ديسمبرثهرمنابالأالأصوعخلالالجزائرإلى

بمظاهراتغُمرواالفرنسعةا"الجزالر"ويحيَدوغوليسقط:يهفونبدؤواوقدايظاهرين،

الأخفراللوينداتالأعلامر!واالذينا!،lcourtويهلكورالقمهة،ليالجزانرلِنالمسلمين

الجزالرو"لمشايحرير"،جبهةو"!صش.،دوغول+يعش؟يهفونوهموالأل!ض،

الهتدو!ول،الجنرالأمامدفع!أنFAFاهـأرادتالق6القولانوهكذا."225المسقلةا

رغ!تهعلنعة،ولصورةباهررلاَ،كدتدالمسلمالعاصمةشعبأنإد:المعاكسةلالنغحةاخراَ

تحت(نفسهملوف!عوااسرعواالذينايظاهرين،الفرنس!ة"*الجزاثرأنمارتجاهالاصقلاللي

يفتمأ.أشهعوهاتجلمنكالواالقالدركقوىحاية

العملإلىاب!ثطةالناصرسمد4،م!وديسمر،5رومتمالذىFAFاهـحللكن

محم،ءخه!Popie.2البرالىا!ميداكتالعدواناقمممموعاتمديثينالزى

دينمولانليقُطعتالقلالمظوضاتاوللسة،الفعلردودساعةازلتلصاعداالاَنومن

جمرأسسعلىجديدمناسونفتمؤتتة،الجزالرحكومةوثمليالفرنةالحكومةفدوب!

الذدنالفبطبعضعواليوطر"الفرنسة"دالجزالرا!ط!للينأحلامعلىالمظءوأتمَتتانة،

يثال،جوهو،الجرالاتانقلابرلكمنوكان227،محققانهيرون!نوانمرِمنحَرموا

اللازمالزمناي2،(،رر"اف25الى24)منأ!ام،أر!ةإلايدملمالالقلابهذالكن2وزعلر
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لييحومالفاشيالعكريةالدمحالوريةثهحلجعلاللازمالزمنأعررة،أووهزيمةأخر)،لر!ة

ايروبولى،العامالراىجانبمنالعداءنقللمإناطنرفىلكياثطلل،فار،ممالرنا،عاء

إفاءسرورةإلىكرحذإلىفحاؤاَكانوالذيالجزائردة،المسألةحلداتالارمبرهلقدالذى

طر!ها.ليتمضي!نتالقالاسحمار

المماديةالحركةموالعدآخريدعلىالعنف!فجرعناطائبالالقلابهذاأسفروقد

لألماريابسآالرعمرحلةنفلعدتالقاثحةالأحرفهذه،وله!2اهـ3أى6،للور

الجرالات،انقلاب،الانقلابإ!اقيعدالمامالمسرحعلىدخلتوبن.هالفرنسة"الجزاثر

القالمفقة،والأعمال،الفاشلةللمؤاهراتالطويلةالتجرلةمنحالكلعلىلشأتف!فا

وصاجزالدوغويونات!ر،امملهاالق5/ه!1391/:كحوادثاثوريةالرجمةاطركةلاتامت

3!.ا!ومطاهراتاصش،عهاتحيلىالق!هوأ،يارو Xمنأغرقتالقد!سمبرئهرلي

.أيامأر!ةإلايمرلمالذي01عامألريلليالجرالاتوالقلالي،المسلمينايطاهرينتي

لجةوسكونثر،2الاضاقاتمنالسلسلةهذهيذكرىسخألرOASا!عمللانوهكذا

فدنا،دوغول:"يقوله!عدهاالجزائرلرنس!أحدكه!ع!رهاوهذااياضتتز.لعللرذ

"!ز.كانينجمعأإفمفددا،والروسوالأمر!كون6فدداوالعرب

من6!سرمد!تيثز.3الألمأعماقمنOASيا!جاءتالقهيادلسةالعزلةهذهإن

يشرحهماوهذاايحرير.جهةكفعلىكرد"!2أوقلعدكحادلةOASا!كفويدو

نفسهافرفتايحر!رجبهة"إن:الدككوماندومحائبرئسأو(Rogerا!د!هه!4

هووحدهوالعف.الفرنسةالحكومةمعللمفاوفةمقهولاَطرلاَأمهحتوبففلهلالفف،

نهاٍللالحدّ،هذاكديقفلاالقاربولكنثلأاطافر".7الوقتليالكلامحقسطظالذى

لنةكقحذإلى(حالاَويمل923الأموالوجالأعضاء،وثبرلايالمهـثزطرقل!شمليغ

شيءكلبلهي"ثورنا2.ابورامهجزائرنالمةماقلي!دطأنيمكنالقكلكلورية،

والْعليأما24*.الجزائرأليالفرنسةابورةiإ،أجلهمومنلالجزائريينالجزائر،لورة

ثائمأ،!نالذيالوضع(نماركلتجمعهوعرةمعركةقضعةهيالقضةلان،الثورات

"يالجزانرا!مولإلالهميرنامجولاجممعهمشيءولابعض،اهفهم!دطهملاوالذدن

.OASا!يالمهمااليانوالرمررايططلردداناليانالكلظن:هالانالفرنحة"
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كهفأنضأ،يقاوملاالذيْاكريخلطوريتىحمهث،معكوسةلورة،الواقعليهي)!اوا!معة،

يالجاحالمفلالكولولمحالميالنالامصهلةهوالذىالوسولوجي،"الراب"هذاتيمن

انقلابآخرمناكجمينوالغاط،وال!ثرطة،والماللن،الأرفة،للوحداتالرادي!لم!

6ولورللورإ،دونالمطابثطونلالام6لور.4السوداء+الأتدام8ثةومنللخرالات،

هذا،الاللمقمتباذلىاللاايأيفوهذ!وأيطالها.!وامها،الفرلسة،الجزائرلاعطاءفرهة

العملليايقوننمى2،ا!موعاتول!نلفداحللأتالقالاخناتيفزالذيهو

يه.لقومالذى

إيهايخالرواأندوماُرالوالرنسعة،دكون(نأعماقىمن(رادواالقالجزالراسقلال

ويلامه!لأارهربحريةلاصمكجزلرية،

علىمقمورةيقفةالأمللقدانهوالأرجمح،علىالاخلالاتلهذهالعمهقالسهبانإلا

ناالاَنيمدالفرنسةالجزائرلعقلآيمكنلاإد2.منهكهمناصلاولطورلالمة!قةنفي

إلىدالانتسابنفسهدشريفو(وادلعد،لمحمااتطمثمالهدا!ة،ليأقردكانلعملإلالوحي

نجزا!همنكانالذي،الأعمىالإرهاليد(خرواَ،لنرق،لكي2،!هالفرلسةالمقاومة

من!نالاجماعة،المراكر(صحاليمناعضاءيةاجمطلأوتل،مايى:15يوم،المشؤومة

لا!مهمثالىدالملمينالجر!علىاثمظءتمألر"،3ولظ6لرعونمولودالكحب!نهم

cFraisierيثخما63َكلإلىأدتالجزالر،مرلأدمفخخةيثاخةلفج!تم2/5وووم

نأ!منكلد؟!.!بدهتالقالجاممةالميهآحر،يق8/6،مو!ومهأ،وجمرح

247.والحفةالإعدامات!سب

+الجزائرلمملحة،النفأعمالطلمةالأوروبالثعبكللمئةكاولةأنع!

بارlإطلاقولعدالواد!ز،لاب6ل!لدوالداصة6ائرايجاربلعدشخفق2الفرنصة"8

لياثماومةرجمالخةهيفىلك:ستععادإ،،اخرى!ةإنثم2.لااهـييشارعلي26/3ل

ق!ولم!هكهعات.الضدتودها!نالقالرومنعس،اهـور!،ه*صنASاهـ

بممركة6الاثادسطعلىولْدهخ،الجرالإنرافالرماص،الطلق،وهرانغرشء

Vivaيمث!لا!ا!ماثلدلئطولهث!2.واتهتلالأسكدأت La!جلالذي(الموتالعث

Unamuneأنهلوكطجد!د،منالطهورإلىعادالاسهالهة،الحرلياياميربخفا!ةولمحه
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والأسى،الموتزرعتالقالمحرو!ةالأرضساتانإلااهديمة.ا!ةالأثاحثرو!د

المتوصط،لاجازصسرعالذيالجزائرلىالأوروبالثعبللوبَلالرعب،لجأةك!عملا

الهالسة.وحددهلييركهBOASللىمردعآخرعنمخلاَ

الد-لن(سدكوماندوهحومهو!سOASاهـعمالاتعلىلضىالذيانوا!قة

دويروسالصدومحالبcAillerefالج!رالو!واتاهـح،*ثر!جماعةعم)لاكَز

8الثرطة،مد!محثب(و!!،طمه، Cros،3!عنلضلاَ-الأرجحعلىهو،يلنلع

هرليجنوفمجمُنَعها،عدهاالأوروونالس!نانففاض-كموعالهؤايجانىضعف

لهملدواصبحتال!الأرصهذهمنالدوضويوهركل،العنفهذاكلبعدابزاثراسقلال

:يقولالذى،المرعباهدعالشطرهذادألرهنماتولهاهـ3إنواطلامة،كجهم.

ابعق".س2وإهاا!ةاما!ة:يجلهشءكل"!لتَ

للاثليةالومفهذايانا!مولعلىوالمواقةجمريد،كلمناطنرند!الهوضأ

لمالجزائرلي8لهبرالهونعرفردسونوجددلقدوضأيعام.لسالجزالر،ليوللجشالفرنة

السلطتيدعلىالجزاثرليتئمكانالذىاممميالعملعلىلأخرىاويدرجمةيراقوا

لهممنوبذكرالكولونالى.ابطامطلمادانوامثالشجا!منوكالواالترنة،

A.محكداهماندوزأندرى Mandمحلةإثراله،تحتلمدر،كاتالقواجمموعة

nsشConsciences Alge7مملةثمك!ء Consciences Magrebinesوكألككم

اهـثلاللبرالمحة،المولداتالتجمصتنخلفداخللاف!لواالذين(وبك

Association!اJeمحهم!لاAlgeriع!محههور deالضجة)تجمعAJASالكشضة

.tPثولىد!الدمحوريوجههاكانالقالجزالر!ة( Chauletال!دولك.الطلابتجمعأو

الجزائرلياللبمال!ونالم!ه!ونوضهالذىالثحاعالموقفإلىاكسهةلذهنشرانويجب

لطابالام!فظالمكتفةالموىلدعلىالجزالريالثببحقالمرلكهةالاساءاتأدانواالذلن

كانمارغمترددلمالذي!زدولالالمونسهورالجزالر،لطرووككهطةمواقف(ماالجزاثر.

عنودالعال!دولك،لهعضالكولودطلةالعناصرن!ثاطدالةاٍلطايصظ،واجبمنعله

صلبثىمنوالثديدالقوىالعداءلهصبمماالتحرير،جهةلوضواملأعمهمالذينالرهان

ولابالتهديدلاضهلييُقمّرواولم،دوفالمحمداسمعلطأطلقوا+الذينالفرنسةالجزائر
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سوقليالفردسة(الفةأو)فراذ!دوالمسونكرهبانآخرونرهانوفالكلالمشائم.

وعنالاسحماري،ابطملهجاءالذىللظلمالقاداقمعنأوضح6بمورعبرّوا925أهراس

زادواآخرونوفالكالجزائر.ليالفرنسيالجعشاشخدمهاالقالممعلطرقإدانتهم

وأالواد،ياليخوريوله؟53الأبثلالنحريرلجهةالدعموتذموا،الأخلاقيايزامهم

منأضراَهنالكو!نا!ممهة.أعلىليلهيهواردىنودردامخورىcDeclercqالأب

قريأموتا!اك،خورىاول،أ!عBerenguerالأ-ثلايحرير،جبهةعفوفليا!يرطوا

الحهنهة.مه2امري!ليايحروولجبهةالرصالممثلى!نالذيللمسان،من

ديالمطيابضلوايزمواايحريرجبهةقضةلبنوا،آخرونفرنسوننالكوكان

مايوفريمثل:الطويلة،الجزائريةاثورةيثهداءقافمةليأعاؤهمولدخلللاسحمار.

M.4ولأأوددن411!ولوموريس،ه AuإلِفنونولردانfiFernand Yveton!والسدjPopie

1،2 Thuvenyيالايديولرجهةثبهرجمهر!ليضانعةمم!ةأقلهةاللبرالونهؤلاءلكن

6.المسهطرالاسحمارية

ايقالةويستالحذيب.رجالمنعموعةمنمؤلفاَيكنلمافاَالجهشأنوصحهح

Bollarالجرال 4iere4222يم Parisلابللل!ش،القمطالطرائقعلىلارالذى

كلينرpالجزلستو*كلا،،العفدالإفراطضدالجودخةنتrماومحراَالوحد*2.

الفاثةولكنلعذيب.عاصركلهابشولس،متطرفيكلهمالفرنسونولسلاشعة،

الأمر،آخر،الأولىالمئكلةأنفىلك2.الجزاثر"دليفرناهيكانتوالحذب،والطرف

الظاهرالنفوماوالفف.الاللميذورذاىدكملالذىالاسحمارياقممشكلةهي

لبظامالوىالففهوالذي،الأعمقالنفلهذانجةإلاابثطة،الفرنسةللفاصر

والمدعطر.المهمنمنالمفروفةيالمؤسئساتالمعززالكولونهالى،

ابلا"الجوالبهيالمكشولى،والففالموسي،والنفالنوي،العنفإنوهكذا

ليفهاالجزائر،حالةدحد!أثدالجوالبهذهولكنكف.حالةهوالذيالمشعمر،لفف

وفعهايشدالقايمعزأللأقلةيمكنولااستطانعة.مسحمرةالجزالرلأن،الأخرىاطالات

لمحهوجدتله،مصرهار!طتانو!دمدى.ألعدإلىيهكحلقانإلاابالامهذاإلىالمسفر

عدمذثأفاومنانء.ذاههُذدماكلف!دوكفهاجمودهاكانفارمن6وجودهابرَرَ
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لانونلاحظهماعلىالجزاثر،ليالأوروونالديمفراطنلانوفذاومانوتها.ليرهااحمافا

4Fanonحضورينفي،حمريحفوروهواطفاء!42ليرعاثواانفهمعلىانطووا

وكلعلط.ءيالكاملةمسؤولتإن.السلاحهذاحملإداحتىاطوارأعلطويأبابسحمَر،

وطةحركةولس+،الظهرةأوموسكوتحركهاممموعة+لعلمن(نهعلىإلطنظرإنماثعب

+المسحمَر+.أيللاَخربهفيالأماسلييدوالمحمِرعفلانوهكذاالجذورصئعمقة

وجمود.إلاتالأيعاس،ليهو،الذىالأضرهذاعفإلاضذهيقفولا
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مشلهواا
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penalوال!د 4Benichou Leon - Pierre8!!ولen+ء*،!ا'jugede pain d،كلةلياطروحةمحأ

La،كالهيا+ء،+Andreوالكلmu!االثزأ.مهك!91،لارسىليا-ق p !ure musulmane

ugeكله"!+،! deمح!اdeventعى.5791،703الجزيرا!وق،يهاطروحة

دسا.دلأمطلهمالقالصلاحماتضلهموكات-67

الصلا!اتثويمنالملحلح!مبابحيةي!ثكلوناكستالصلاحماتنووالملحح!مكان-ء8

31/7/1391قىانينوجاءت.صلححماكم8ملألدرههموععلى83!دواقدا!ضة،الأكلريةاعدردة،

اهممة.علاحماقمدلزادت4494بريلهة45ل!م

ادلى؟ابوعمناماءإلىظصلشكللض!صراَ،الولجونلشهدلىالقالنالظتهلهوكالت-96

قد!مورشىمرور،8ئهادمعهميساطدىسلمينواصخاتدالا!اراتاودالكلامالأور،يقديد

لصالظراكر.إطلاق(والرشمعاضالاتوالامةمنردة،خممةؤ"مةبخحة4اوجمرجمةمعلومدتل

a!هeم!ههلهالجزالرالجزالر.ليالوطينللنالضولاتنطممعل!"للاماابظمهظ 1885 ، Adol,,:

اطزالر.ليللمسلمينالظمعهَللاح!موالعمليوابطرى،ادر!ثي،الطول،علمهأم!.والالر،"8

3191اءكاريوولبرلالجزالر، Jules Carbon،227-603ص.

الظردأد!ى.!ضيإلىاكبةهذهليتصرل،الذيالطماطاكممنلمدرالضوداتهذهو!لت-07

.11خز17ص:ا!ررالمصلرننسLrcher....ابتطةهنهصل

الظرواصاء.جد"،محدللاض،دقدثرالحمود،لكلوايجاوزاالمضوا!ةالواضحةعتهو!لت-71

1191الجزالراطزالرى.ايثريعلطالمطؤلمأrcher،رثي .A Jourdan:رضةوالمط3هكه-448عى

Albinلبثبالعفة Routصراء.ليهطو!دة!وع!لشكلالق

Remionانظر-72 Ph.داريى،ا!وق،ليدصراهطروحةوحمنمها.،ْالجزالرلياعلةاهممة.ا!كم

واحاراتعرلةبمقاتذلكدقئحلىجمد"اكمضال!لىوهداكرعى3491،2ا!هه!،قه!8

الحك.الس!ندظمعنمتحمأمدا!أالمؤلفمنضلتطرت،اصحمار

geronالكلامهذااست!ئهد-73 . R،!ح6صادفي،الحزهولرنسا.،المسلمون.اطزالريون!4لي!:

رك.المطسا!اتلِ.25مهونهموسقطكمطوعين.!ر.ثهنهم000,173!لععددهمكان-74

73.:عى،المعاصرةابزالرلاريخ:!يهليء!هonأنظر
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15/7/1491،4/2/9191دانينةن-75 jالوصامجمملكمانمنكلاعينالص!ننظممنلصيكالت

وأ،الرلىلأوعةصلورهمحُئتوالدين،ءالقلطالعحكر-لن؟ودونور،المب!نمنعفواًأو،الفوي

الممدمين،؟واتخاب،لعملالمكلفين،الالولةوكادر،والموظفينالاتخا!ةاللوعاتعلىالمسجلينأو0القض

المهة.والراءاتالمهةضرالبدلعايدمحأ!محأ!!،اددورليالمجلينالالتلا!ة،الشلادأحلةأو

هك!.:ص5/4/3591&الفرنسئالرعةاطر!له-76

77-I 7الفرد!ة،الرممةلجرطو الأراضيكللئملالطوارمماعالةدظماتدافى7.!وصص:/4/5594،

5!وألم3!لموكو،4/5،لملمقرارىالجزالرية،

Heymannانظر-78 Arlette.729لهظءيارلى،الجزالر،وحرليالعامةاطرياتd15-24.:ص

الرعةا!!ل!ة!الوطنعة،اظممةداخل،اورر!ىنوالطبعنى(لداهاالقالانقاداتعلةايضأ؟نظر

وص::2158-2175ص9212-0214ص:-5591مارسفى1فوجملاتبرلمالمحة،فالئاتالفرنسعة،

21-9221.مو

مرالهةولراَ،للأمساءباحاَالمولفتئىمفة،فاط!ليالإلامةفع،ج!ريةالامةالإلامة،مغ-97

ا!ه.

الضصصن،لمديتثرحصل-صولا76َضدالثوعن(أصواتدلكدحالأصو4كرب-08

!-12جملصةلرلمانعة،)فالئاتا!رنسة:الرعةاطرطهانظرالولجئادمةليتمتالقواكل!ثات

وما!ه)ص:ولءل!وطكلعل!ما(وما!)ص:كيكلاظ!اليمماخرانظر(.16طرس

لعدها(.

.المفىلم!وأ6لانونمناطاسةا"دة-84

والصد6(للقظالطمmhالا)15/01/6691ووملراو.لالدولةكلىلدمهاللىالفسوهوه!اإن-82

لوكطضماننكلالثئريع!،ا!رارهلاصالسحمركتوللوالعكلممه،كولةمن.يشي،!اولاءول:

ايدا!دكلدايرخصن،2الموبرثةالاصحالطالظر،&إلىا،حهارفيالأخذيعد،للحكومةعحأنه

ت!ماجمقدار،للظنونالطمةللطدى1،ما،المعمولالدمكلرلةلل!رار!ك!الفصكانتولوحئالمف!،

كرله,ماوهذااطزالر.لوالآملاكالأيثناعىوحايةابطم8إعادفمان6لمرور6صررايدابرهذ،

Arlette Heymann2.:عىسال!مصدرالجزالرْوحرلىالطمةْالحريات"

،94.5ص:الممدر،نفى-كه

7-2.73عر:الممدر،نفس-84

نفسه.الممدر-85

Iالسدانددلل-كا! ، cowardسطةاهيمالوزيرلمملحةل!لماهرارهذا)نل_امليتردد

!"*ياريىالطمة.6صليْاطر!اتألظر"،الدولةليوزيرأوموظفأيقطلاتمغلمضاَديكحورية

.012ص:5891،

Scherrerالظر-87 Pierre Philippeالجزالرمعركةلياطثى!ئرطةثورMemoire de .D .E S

Sciences Politiques. Universite de Paris, ,7191 p89.

1313.ص:،الرسيالجريدة-88

يفوضالذي،912/5891،/ليالعامابدوليلرارونهاذلك:ضمنالفويضاتمنجملةولأقي-98

91/12/تاريخضالللخرالقراروفالك94./كو/3/أ7بقراراعددةال!ثرطةبملاحماتثالالجرال
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رلت2وفالك.فاابثىضعيقوثونالذفىللبر،ت،هذهالرطةصلاحماتليهيفوض،4هكل

.77محا:ماقاممدرممان،

3319.ص9/0581191cالفرنةالرممةالجريدةأ8/01/589مرصوم-!و

صبه:لي،!+ا،!ه.الموضوعهذاصلانظر-19

5491/01/038 leل!"محهure de repression des infractions terroristesل!،اطروحةوهيهاالع!ه

,Heymennص26911337داريرليا!وقكلة Aj.،مصدر81،29ص:الطمةاطريات

.!خمك.طلق

معأ.الصلححماكموملا!اتالطم،اكلبملاحماتالطمللمدعيسهكون-29

j!4لي-39 La pocedure de repression3انظرسارر:Boidaux.

ليالجزالر.ليالاعقالمعسكراتألظر:.الايواء.أوايرالزيت،أوالمرللة،معصكراتهذهولسمى-4"

duموتره.جانإضار! Temo ! age Chretlen21-92.:ص،!العدد،!ءل!!ء

ملوية.لعورةإنشالهاعلىالمئروعية(ضفىالذي17/3/5691,)لروفذوفاعة،-59

انظرولانسين،الأينليونوولالطردلىثولأردوازمورصوسان،المارنلولادت،لارزاكلي-69

Chretien+وو،9أوت!!!!ء

موريى!ريرأدظر!ا!ق.ل!ريغموشأبالودفامرأإرمطله،اكدالأمرهذاا!دظولداليي-79

raison،لطالفرد!ةوالحرياتا!وقإنقافىلجةعضو،غارصون 'd Eta-481ها Naquet*Pمن

4.كه7:محه،2!كوا،صوىف!ثورات

152-151طقأ،)يهالمثار!ارمونضر-كلألظر-89 :moo.

hors.خاعة8لمورأنظر-99 - -18 lolمحههdefe0مهiكلةليا!"8!طيياءLes temps

!عملليْكف،duaeblhT.1911-1185Pierreص!وأ،مارسلمحفري167-1168عدد"!محه!

985-872.:ص57961طوو،Espritمحلةلىالجزالر.ليالعدالة

4السدولاصما-001 es Verges!المودفي.ايعر!رجهةناضليعنالأط!نالمدافيأحد،"ل

يرأ!هاكانالئاعكمةهَزلةليوبخحالاقامإزعاج(Vergesولاصما)خلالهاعالدوللامالئ-101

وهو(جانسونثبهة)قيةأنظرتجاوزكه.الأحداثأنالوافحمن!ن.والذىCurbelierالسعد3نذ

5"!حم!همقالهليلرجمسلع!اتأنظرو!لذلكطلقاَ،فىُكرمرجع 'dلمحعا!nuالأزنةبحلةليهاه

lleyreوأنظر505-518.ص:0691c.الرابعالفعل173!17،عددالحديش، .J M!هذهكمابه:لي

491-913،محرهنئورات.بارسلودسا،هزتالئا!مظيا 6691.:Gra.

رصدي!،وكوريج،اللة،عدوبندولمحلار،أيايرير،جهةناضليعنالمرا!ينإنوهكذا-201

لاساعقمعشر؟ا!بعةالماد!ةاغكمةأمام6191دولمبر؟،كاوبومللمولافطرواوزالريان،ولرجمى

منماْمنلياىمينبعضيكنلم.776-783ص:8!8يصمبرالحدثة،الأزنةمملةأدظر.الدولةلأمن

نجل،بوعليعثلبساطةبكليُملمننهموفالكايحرير،جبهةناضليعندلاعهم،بشي.الولف

عودية.وولدحين،وأيت

.Zavrienولوزالريان.Vergesلىأنظرالقرار،له!ادقديكعل!قعلىالاطلاعاجلمن-301

Courrege M:131-08منهوىباريى.والفب+!لمْاطقلي : 06910j.
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اء*.ا.!كلمنقوةاوضحتلدهراركهالاصةالمفةكانتالذي-401

lle on Jurisprudenceهولeux polltlques, lurisprude5هول statuant au: Conteمحأ!"يى4!5مأ

polltique281-092.:عى9591*د!الهكسلعا!و!كدهةصلطت

501-?HeymannArlette,W،701-133الطمة.ص:+اطريات.

ليوالاللاقرفىوالتقالن،وقمهعوايقن،،الدواراتضدالجممةا،ن!امثأعمال-601

عة.الحطوالو!ات.كاملة؟عاء

J,Walebatdlle!ع!8!خاص:بضكلالالر-701 'd Alger،وماكهص:صابتأالمذكورال!لىمأ

بعلما.

Y!لايارداريى،صلأ،م!+!4فىمه!اءلا*كلc.7291392-492.:ص)jالضددمرهاتظر

وزس!ثلعه،)ثمونالسدإلى9591لودبرليسقمهالدياليمانوال!ثىاطواجز.،+!يلىلاه!ول4

,MauriceAudin,,1%1:ل!،الدل Sans Commentaires, Para, Ed. de Minuitقة:ممهمألههكه!

79-201.و3-

الإها؟،طة4(عضايعنىعلهياحمداللذ!نالر!نالقر-س-لنإلانذكرلاالحذيط،وصل-801

الطررو!هلهئرتولدالطم،الأمنمديرمكليرجانالطمالاداريالمتقولئوم،روجمطالعدوضر!

raison 'd Etat،3)4+""ءمنهعأ،Nص،صايقامذكورليص:aL-55question'j 29t.،!،!ثىال

442.:ص8ووأصوينشورات،بارس

الجزالرىالثي!مما:!Pirelliوتهاور!.Pولمنا!موعةوال!ثيداتالولالقجملةالظر-91

الئالودالمحلةك!لكوانظرص،62919450.ماصصوبادص.5491-6291،وثهاداتر!لواطرلي،

raison،م!"ْلىVidal-Naquetجلها 'd Et،+مذكوو.مملرها

الطلات.سنو.لا!اكلرالمعرولى-041

م!مهم!عأ3الضفئوريى،لوزان.المصون.!لما:ليZavarlanهـماVergesدانظر-44د

ص.9398981،

!ع!4!بارص،والحذ-،االممع*.ك!!أ+لaلىثئ،ودصورمطولةيمور!عرضتالئ-112

5791X135،11:ص.SimonP23الامحرادارصالحذيي،ضد 5791X4:أصMartin chauffier

5891بارسالجزالر،ليوالسلماطرلي C6roniquesoclale,.ثو،ص

بالكهرداء.للحذييأخر'1وهو'gegene.او-113

de!مقالةليالرصةمورانإدكارتملا!الثأنهذاليالظر-114 It torture،)محلةلدارص

!4:لياهالهذ!لئرالكحباعادو!دهرعى:9/7/9591&لرال!الرمور

،5.275-272de 'I h !. Paris, Seuil,.6591لا*"p5ntroduction a one

،الكلامعدىالضطإر!ام!طلسالسؤالهدلىساردر:"ندولجمانثث!علهيوكدماوهذا-115

دواطمع،!وندإنسافي.كحوانوضوعها،يمرظ"،ننهاإلىالضحةلض!أنيجييلوامالة،

لا،ال!يالعنالجوالى!ل!الذىوهذالهالماةنهالريخاو(قعطمة،خالقلكونأنوبلفها.ع!ول

موماوضعهو:خاصاَوضعاطوطةلملةعلهدرضوا!مدإدقط!الكلامعدىإركامهوويلوالميمرهـافم

.o),:117-4116،كهول.لهPa*"باريى.،هأquestionليء!+"Victoire«الظر،(0الالانلون
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نإ.:هولالجتايو،وكارصاتالممار!اتهنهليناهارنةيرش!الذىكلعد!Mellorالحدإن-116

كاعرددعلىصي،بلائطْليالإدانوكانإدار!اةنطط،سلفأ،مقررأمج!،كانالححآورض!ى

اعزدة،دأقالممارصاتهذهدداتاطزالرَولىالت!.بمذرملقأضألمحهلرىوكانتالأسلرلي،سجة

المدفي،الشعبضدشمراَ،قدوراَمممصا!إرهالياصحكلما،الجونمنعالةليالعكىعلىصم

صللور.إلك.ا!لل.بهنهالالدىالولتليواهوالينا!واعدعنلمححثو!نلفكرانالمبلمنوأله

281:ص4،!هوعامباريى،المثرين،اهرندظهروهوعودةهوه:لاريمة،الحذيي!به:لط

يصScherrerوشكلور--81ص:ركره،سبن!لي-اطكمصرراتلاكهه.+لمحدالالالر-117

76-77.:صه9ق!امصلرالجزالر،صركةيااصقحرطةلورلمحمي:

مأ:!!8!صوامي:م،كط!م،لرالسصلي،معزةبو،للحاجلرنحالالحذيطصل-118

وأالحركمونفىمحافى!!ولaParis,اعم5!صانطر"،:ص9591!نوىفئوراتوالفاد،الفمرنمة

117ص:أ،ادمايعرولأريس،لطا!وعون

لأوامراطاضعةالثرطةقىاتيدعلىلعزمعمعلرنا!للبزبهر!نالصتالظهراتكانت-911

يومالداميالوموهذاداريى،وصطليالجزلر!نلحدلرطلهحراابليدعال!ييالونموريىا!ت

كطهةطبحةنطمتولدالقهر.هذائلعلىادعرالأ!رالفردسونللولىباللمثةصمملأك!87/04/44

كورووْايف.ان.الينفرفىلميرمياووجلواماحمثهلوناللجمناطز!صنضدبارللهميسان

المنمة.هنهعلىالكلامعمدالطص

.كلردمقالةاي8!4،ألريلطهرمكرر!4عدداطد!+الأؤنة"كلة!رولىَالقاثمالةإن-012

47:ص8!8لطماكلية.ا!قة-+علةمنادصعالمددليو!للاما.الالانة+بفوان.لانزمان

للصية.عملاننظم-121

كابه:لي.نري.جماكانلدى).ء.حلدالأورطلمرامالظر:الج!ثى،لبنطايعلمركر-122

318.:ص،7791(ورباناول!رداريىالجزالر،ليالريةاطرلي

.9591عامليمركزأيثمانينعددهاوهصالجزلروجه!طتوالعملالمعالراتمراكر-123

02-21/12/9591الموندجمرلمحة124-

21/61Temoipsgeء*!nا!لي.تكلمونضطط:.ارلعةبفوانظمرتالقالثيدة(لظر-125 ch/

915.

ولجة7()المادأ3/4/5591تريعالصدريا!دونأنثثالئا!ظتليالاشاردةاللبانان-126

ثرر،اياللطنفنهيكنولم7/5/هور،.يومالصلربالمرسوم(دئئتالئ،العامالأمنددا-كلمنايقق

ا!معهَ.ىاهjع!ثرالةعلىالصةعدا!ما

وتد94.كه7/57/يومالصلرباهرار(النرديةواطرياتاضوقعطلةطة)اللبةهنهثث-127

هذانصالظرعباَ.دذوللكيدالمودجمريدةمولإلىلأمراا!جولدصرى.مركأبترووها،ا!ط

ايفاَألظر.اللجنةاعناءاعاءلفهالعدددوجمد7!.ص:.14/12/5791يوم6الجريدعددليالتروو

Vidal-Nequet"ليو!ارصون،دولاالنعتالسهدفى،اللجنةهذهمنعضر-ن!ارير « La Raison 'd Etat

العثومةرصاتالمطهذهامامالحكومةعمتلبريرالعضوينهدصينمنكلر!ىانولعد912-184

اخرىلجةوالصث!وأ48/42"،لملهوميالمولدأنظر.اضوق!هالةلجةمنالسحاالجزالر،دللجق
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صلالي.Heymannولا!وق،صهالةلجةوثورصلاحماتصلوأنظر.3/8/5891لطجدوىلون

دكره!صكلممدرO140-1!وص:الطمهَ،الحريات

raisonلهدال!لsل؟لكد!ثروأعيد،25/6/5891الضظروجريمهانظر-128 'd Etat ، 4u.هأ

302.ص

حرليليالفرنيالطكلان5791اوت9،02العدد،ا!هد.الجزالردجرالمهاثايعلرنا-912

.88*//02،5،3رلم.هدب1،لجزيرا

نةثم"*أ./473/8:عددا!هداههالل،لالقمع9*8لمهم47،3عددا!هد.ثَفم.جث-013

صمونفريدص.د!!شثهديالا!كدةكط57ولبراند!رلنئر،مصرليالتحردرجمهةولد

rappeles«)4!عseDو!- temoi،،ث!.:ص،اطزالر!منمةكواله:الذي

ابمدالجز!ية،الدنلي6جمديدطالحووأ:/425/9-2العددائهدلرنا:ليالعرقىاطنون-131

.،/4"أ1/0كوا!دامجاملى،.الجريمة.صات:أ!7/45/،!هالعدد

الطر!لأ/4/9*044-العددا!هدالظرايبمهع:مواكزدوضصاجمزالريملوننالك!ن-32"

6231،العدداجماهد،لي.م!دهمنازيح"ثصي،41,01/5/9591العددا!هد،التجمهع،سكراتأيغاَ

واايجمع.صاتأيفاَالظر.721/11/6191:العدداجممطت.داخلالجزالر.مقاومةالظر.31/0691

c/).+81،3/4ا!هد،ليللاخا+خلعلىجمرصونالهم76,5/1/6191,1العدد:ا!هدالجزالر.ليالمذالح

.6191

عر!ةأكرالفرنسىالعدالة15/12/5791:5د14العمدا!هدلييخهارْ+عالم:صداقلنمحاكمة-133

.ه25/129591لي37العددايهد،الديمرلهة..المدالة56.27/11/9591£رلمابهدمفىْولت!يمن

لرن!امنخر2اتهاكموريمان.،.محاكمة.12/5/0691.64Xالمدد-ا!هد.-ا!مظليالقمعاثاد

خارجالعدلةا!لوي-الرعيإلىال!ليالرب.من8لم!و،63،3/5العددابهد،جمف.،!الات

66,02/6/0691لعددا،!هدا.ننواول

ابهدالجزادر،سبرنليالقمع7.8/!ولم6،02امماهد.الررالةصونلي!برىعما.كلام-134

531/11/9591Xالعددانا!هد،،الروالمحةصجنليالحماة'9431/8/9591cالعدد 54- j.ليالامئ

المظدعوالبمالحدىالممور،الموضوعهذاصلانظر8/9،4/مص96-المددا!هد.لارزاكمعكر

91!ك/1/،-15العددا!هد،،الحمالةللجنة

ا!هد،أىايعريرلمجةالمركزيةالجرلِدةلي،الموضوعهذاصلنثرتالتىاثمالاتنخلفانظر-135

ا!هد+.تحدثالحذييمسكراتمنناج.8/5/7*أ.لي8العددالجزالر.،كعذليلرد!اكف.

يستعلكدعا15/1/9591-35-العددلف!ها،لرناارضعلىجمريالذىوما،12-13-14الأعداد

المدديه.لىمط.الحنهي*4،/4738/9-العدد+وديمرلالفدر!ة2/9591/0&ح375العددطلالنافد

نفىالحرلي،نفى،0691/58,5lْ/المددرعي،دملمموضوعالحذيبيكونعدما:48,17/8/9591-

.691ا/7792/1،ا!دهالأصايب

منلانون..،،.لِابمىلثروأععد.5791صتير98،رلمابهد،الفرن!حن.مئذ!اتجاهالحزالر-136

.71-97:ص،!كودماسرويارص،الألريضهَ،الووةأجل

pied،الجزالرمن!ورويه"حماقا!ة،باياكخف!فروتعدما-137 noi'كتالقوس

ليعاش!ال!يثالاكلعلىهمتالئالططفةللكلاضةثصورةاك!ئفت.هرلانديز+أصرهَمسرحهة
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الفردهةالجزائرا!مجمدأ،الموحيالاسمتحملجرءطقمكانت147-

لي0ْ4ص3918الاضاديةالإ!ظماتوالصاروداريى،الجزالردينالأزمةم!!محا.ْول!أنظر-148

75-83.ص،8مهونولصر-!صمو،134عدد،.حintemationauzا!

الظدحمة،ا!رالبعبءادسل!ينتحملللأورولن،خاص،ي!ثكليسمحالمالىالاسخلالهذاإن-914

.NoraP»الواحدالدخلهاءا!رويول!االلصانعلهمكانلوممابكل!،اللأنفهمهميدضاوان

"أ.:ص،دكوأبرلمار-لأرس.الجزالر+يى.الفرنسصن

م!ا.:صك!24للونلا!صواطزالر.الوسبهة:3.ص"!ولالكلطتهذهفىكر-015

151-Wt(ونهاوادعَ!ر:المدحعرلنالع!تحللال!الكبعلفrْ;ول.ْ Menialصورة

Nora!لىونم.إلههمثارصليالمسحمِر.يصورهمسهوثهالمسحَمر P'إلهه6منار!ليالجزالر.لرلسو

عى.3!،6191!صوما،ريىبا،رضلأالومعذ،3همههو

1S2-جمانالكل:me et colonialime' Cohen.095-5591058.,دولبراطديه.ايازضةل!هه ,: y.

،اوايطلياو،)ص!افياصلمنمهاجمر-فىمنثألفاطزالر،دالدونسةالأللعةمنأهام4جزإن-153

ا!و!ةالمشكت،!هع!5Bم!"!اصةلمورةألظر"!26/6/9،4لمَالوندنضأصهعرامدالى،

بعدها.وما3ص:فى)يه.مثارمرجع.الممرليفيا،ورو!ةللأللمات

154-Nora P.،ه!.:ص.الحزيردنصص

المسلمين.فكلفلياكرنثيانهييالجرولول،اطزالردمجتض!فدطكدلذ،والمسألة-155

ذلكيلاحظماعلىلهم،لرنسا!الكِيلنرنا،اطزالراطقاءروللونالجزالراورويإنأض،ولح!

صتعددهأ،+*محلةلط"صوداءالداما!نواال!!"اوئكعواله:مقاللي!هه!8!مح!.!السد

كومى:ف،،جماس-2!و،أصرو12-ارلمد!ر،افىالر.حرليداريخصل

لىللمرنونالعليةالمظهراتلطمبه!،للوزراءرل!كاناللىيمرلط،فيخلاله!شلمالذى-156

!سعافالر4الترههنهوصلمقي-كوووو،!هكدرو،الجراللسدمجاءتدوكاناطزالر.

Roger3!ه"!.ص.8ثو2لايارلأرس.4،مههـ4!والسلطةوممارصةالاقراكياطزلي

157-Behr Edonard1مه:صا6291-عوك!الهـما،ء!4!ه!.ك!*،!لد.

يل،صومأيكنالمل!اكلة:ملا!طه،<<الجزالرمن!لصالىوهوحولالي،جاكالصديلاحظ-158

،تظ4يكونوالملأكراك!رسوولماتللسكر!ننسلمان8،المهزا!نةهذهلدعمبالهرضرورلاَ

المحلة،المدنةالصلاحماتكلللجشلمحه!كونيومياقياندعبب؟نيجبوهلمهمتى!عنوكريه

:3؟ا.ص4،!و8!له!،!ه!ااطزالردننحنشولالحهجاكالمهرلةولأو،المفقودة

9691e,:022&.لاياريا!ص.خسرداهاالقاطروليءهلل!.Andreكهاقدمهالذيالقوعالظر-915

4.!و:صإلي،مئطرصلي،اطزالر.ايو،بهة8!،،3"ول!-016

/Aubierيارصدلا،يمنن&Remood"ال!قلهديللمئالأ!اصئالأل!رضل-161 Monte

047ص28جزءانه!4، j،صMaitre Jacquesjَضدالصيةواطرليالميناص.كثولهكي

كوأ-417.:ص1%41مايوجولعوالاجيماع،لطمالفرنسةالمجلةلى.ايريب

rbmeه+ءللاه.عهمه،!!ه!geMadeleineالكل-162 et National!.(محلةلى

0 Esprit9591.اصلر
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لفهمننى،مما!اضةاكريزالما!نلليِداخلممروصةعقلان!،غ!عامضة،عاطفةإولافزالر:ْ

Lei!!88انطر.ثايهزالهال!م،فىلكاعرلىوا!امل!(ماوضورها.مناها، absinthes

قاهالم!طره،الأللةهذهمنجمزءايؤلنونالذفىاوئككليظعهللقوهو"أ.ص:7291,لالهاريارلى،

صاركراعئوهدامرها.علىومملويةاك!دةا!جمردبالرعبدرماْدوعيالقامرها،علىالمفلوبةالأكرية

بقلاوعددة،غر6كمرورنكمثفالذىقسههوالمسحمِر،كفإن:ْيتولكىكلمافىلك،ملاطة

الاكثلىهذاؤلمهو.لغفهبد!ةبهجةنف!ه،ضوعهلىحتىاللد،النكف!كشفالمسحمرةن

اجمال،هذالي6الكئرالواعدعضيلازمضومةوكطمل،العمليللإلسلي،كحديد،1ءلى،با!د

:صكا!طر،الديالكهكي،الصلقدساركر،انظر:،قاعهأوا!تادهجمبدالمكصر!صرة،ومططة

!7

الحينة.داللمةواعراث،بالسعفاي-.

ايحلرالظر.Colonialiste.ا!و.!ملي!isateur'وا!،.Colonialا!مفاهعمصل-138

Portraitكرا!ام!المسحمِرلصور8الم!وقالمصحمَرصورة!لهلىMemmi'4جماءالقالرصنة du

!8nisateurهفdu portrait du88ياريىه!ى,: y 5791c Buchet h،8+ l.

الطريق،ديمثي(نسحمَريخرفيوفووأيمالابل،ى:يكيكدماا!!*يمفهماوهذا-

الألل،علىاكسلجصعفالكالمامكل،ويعفحضثةراسهعلىيحملوهوعربعاملمعبخيإلجنهاَ

الئاطمَارأهذهمنفيءأفمالداَبضعرونلاالهمالمحمَر،منأضلصلاًيكوندأنالعصالار!واءهذا

ممدرللمسحمِر،اخرىيمورةالموقالم!حمَر6صوريى؟لكإلىالظرالاصحمارى،الوالعلمحهايقحمهم

:26-27.ص،ساقي

3691اكل!ههموراتلأرسواطزلرلهون،ا!ود-كلود.+مارلانانطر:،المرحلةمدهصل-1م!

منعمر.-،يه:لوذلكاطزالر.لىللههودديةالمطالفق.ىده:لي!."برد5والظر:-9هؤص:-

ليللفرنسونال!ومةاماة000مارك.لارولىانظر39-422،ص:9294.ال!ن.مكةيا!صالاصحمار.،

بعدها.وما237-ص6791-هاشتدارلارص،،.1491او!هيينالرالجز

مطداةمسوىإلىرلععملأارلكيالذىءلع!يمبهبررجلض!ةاكفىالقلد(لهمالذىفىلك-141

..لىديةاارطزا0،صةللط

صخأاصحهم،!و!رالىعاملوهوظا!هeeجريمررلرنان2918عامالرالطةهن!(دئأ-142

ا!وفى.ضداهـي!لهه!،طريدةومؤساَ

والذىبلادنا.منالأخيلبطردالؤس.دو!نجدأطويلزمننذ.النفةالرلاعةلذه!يهي-

)الهود(.الودىمنالصبةهذهاليلادمنلبطرد.الفرنسةاطزالرهو،نريده

بران77،عدد-ءلط!حinternationauzاهـليالمطرفيلواءقتالجزالر"denمدالطر-41

وعدد45-663ص:5791جاقي82وعدد53-62ص:8،!وبريلهة،78عدد43!هص:!وأ،

-74:ص،37،1نصا،78دعدو،55-76:ص،5791لريلا،83دوعد67-85:مى،83/2/5791

95.

CoIdzeiguerالظر-145 - Annie, Rey:إلي.مث!ارممدر-المر!ةالمملكة

Martinألظر-16 ClaudeليCommune 'd Alger7810'مأ-c1781باريىcHerakles. Edص

3691،111.
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لكونوكذلكاطركة،هنهلظرليشبهضيءالطملة،الطقةنمة!خيالذيوالحغ-13

أما.الفلاحينطكةعلىودحمد،الزراعةنمةعلىلركزاولوف!ا.الثيمعهةالحدأمعا!طفةالرولظريا

6الكلرف!ثوراتالجزالر.،المضادةوالكلرةالور،ا،(0اضولإلالصظعاتدركلانجمبلهو:،معارها

62ص،!وا8،المضاد

المفادة.6والورالورةساقاْإلىاثرالكبليخاصبثكلمعروفةالمحلفةالأل!روهنه-164

الأعجربة،الحلاخراحإلى.الفرنسةالجزالر.عنحمايةالمدافيأثدمنواعداَويدعاموهذ!-165

كلكل8مزايايينالجزالرمز8(نالرجلهذارأىولياريى.منيدلاَلفردسا،طعمةالجزالرجلعلىا!مالم

!ءلط*أنظركانراست.إلىدنك!كمنتمدالتىالفرنسهةالأرضهذهوصط!!عاولهي،أخرى

ne158مطوعاتباريى.الفرنسط.اطزالر ، 9591 ،.A Fلحاطه،ثرالجروبوللمنوهكذا.ص

الوطن.-أمإلىافيةابخ!يصكدماا!طعةعلىتمقأالرياصلويعكونالموصط،الهرباجازه

16-Andre.+نأدوضحاناجمدىنصرومن.47:صإلط،م!ثاركلليالفرنة.اطزالرم!أءدا!ا

المجلةتحريرليياعد،هوأصزالما.ليالمؤلفيحرليولمالجزالر.اصقلاليمددخبةعنكفرلما،يزامناه

محألا!ولالمطرقىا!ةالأبرعة،

أنظر-467

doctrine++ء of Integration with: Firestone Y France among the Eu ! ofg!ء

7191,1591,-(0691 In Comparative PoliticalStudies)
73.ص8*4،-ا!لولأوت-جمريلةمأءمأ!هء،الدمحْهوْمافىا-168

الولتحمانلقد.يلي:ما!ووأاصبرثهر!للأعلا"الصكريةاعلة!ثاساناطرالو!كي-916

يموتأنيردلمهوإدااطر،للطلمبابشةالوتتعانوهدالكر.الأخرسيكونأنمنالجثىيخهيِلكي

على!ومرلي-دلاوالأهم-الطرالقهنهمنواحدةأنيهدضمه.طرالمدضدطكللكيعفا،مو!ا

ابقدور+أيفاَالظر13.صالمسلَحة..للقوىوالعطىالحديدى،الشاروراءالموبردالايدرولوجميالدور

ابق.طامح!3اندريهالجنرالومقالهَمى:هو!4،!واكوبر-نولمبرم!،مأمهءليالصصي.،

994-517.:ص7*4،الريلاهومي،عالدولبحلةليوالمات.

نإابظل.لذاالمثاركينالصكر!نروأل!عواطفيصاورالثوعياططرمنضالفاسأإن-017

لمحهدوايحريربهةليلثكلهأماجمداَ،لابولغ،الوطنىايرروحر-لةلياطزالرىالثرسالحزليلور

شصعية.ايحررو،جمههةلأنمع!وصفتلدرجةمهنأ

.S.1LAلي*!دل!الجراللدملااليا!ضر!نعىلظر171-1 .P Eلصْضط!15/11/5791-يرم

O.ادومقايه:5-41-مى:5891-كاهوميالدلاعهلةليالحز!يةالمثكلة .T.A Nوالريضا+

.119jo-709:,4،هووصان6،المذكوراجملةنفىليالضطلهة،

ابديىاطرليتجريةمنيمض.الورلهةاطرلي.صلوالخكررغزلهرالموضوعهذاعولالأدلىإن172-

الفرلةاولرلىالجويةللقوىا!بقينالقوادأحدوهو.ثاسان.الجرالا!ل،هذالونذكرالمة.

اهومي.الدلاععلةليالصنة.افدحرليصلاصرالجمة.ال!رالصخة:اندإلىأرسلتالقالمسلَحة

ا!قإطرليالو!ناطرليعفةكلتالقللحركةالأولاعزكولكن705-522.ص:5491ديسر

لىلاثرواانظر:ابفس،العملإداراتوعنا!امىالمكبعنالمسؤول.لاشروا..الصدهوالفرلسي

وبذكر-703-033ص:5891-ول!،نضوراتباريى.القوميالدلاعجملةلطالورةاطرلي:كابه

257



أيضأبذ!لر،الوريةللحرلي.الم!تص5791-ذار2لهفري-"،للأعلاماطر!ةللمجلة.الحاصالعدد

ديمبر-القوميالدلاعمملهَلياطرلي.لنلي6الوراوالورية،+اطرلي،Hogardلماحمهاالقالاتجملهَ

569d:9177،ص:كه7جمانفيافلةالفى-الوريةاطرليتجاهالفرنسي+وابق7914-1518-ص-

اللام!اعلالدوريةوحرلي.vo:211-22،2-5791دهفريامجلة،نفىالورية.+الحرليليوالجدى،98

الذيا،مىالمكبلطالضماطمنكموعةوكذلك3ْ،3تزحهص:94هوبران،للأعلامالحرتاجملةلي

04-589127صتمبراوت،للأعلاماطرتالمجلةلىالجزالر.ليالورية+اطردي،Xbnenesعيول :tee-

ومايىكهـ-6،ص:8،هورا!كل!ما!هليريةfْالواطرلي،وا!نونْالأضلاق4Cornelius:الظر

بذكر،الكيوبين.قطدالةهييل-لامةلكونانعنيص!وا!مثمة83،4!م:صأ-8سصبران-

Trinquierتخريب،.حرلي،ثمد،79كواص:4المصتدير6،الطاولة،بارسالحديش.،.اطرليىلهلي

9(ءلاSais)ءآ)+لا!ياريىالورية!به:اطرليلطكلودوثاس285ص:!4لا"نلارلِى،لورةْ

.128ص:8كلأالعدد

لصلقدية؟ف!رصبهليجمرارديه..راوولالورية،الحرليبظريةابقديايحللأجلمنانظر-173

52ليوالسماصةالأخةللعلومجمةالأكاإلىمقلعةورلة.الَخريجةوالحرلي،الفرنسةالعسكريةابظرية

.!91ناص

247.:ص!و94كاليرباريى،السما!ة،الدعاتطر!عنالجطهراكهاك:كدولكشاضدض،سي-174

9*4لايارباريى،الس!كولوجمي.الفعل.لي،،حم!ولمنرىموريى:ْالأعولهذهصلالظر-175

:98-136.ص

sانظر-176 Capitaine!للإعلامالحرب!اكدةالم!ئحةاهواتليالسكولوجيالفعلصبه،لينهلأ!م-
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.ص!ر7291،ثودرالسمركورداربى،الأكر(.افدلى)أرالكصالرمى6ودودو!لمحدوليالعدرالات

4.!وص:7391-لا!نروكلباري!لر!ول،:افدف:ويلوميماريو

02أ-177:ص،ا!أسنرانعايقأ:المذكوركورروايفصلىالمظهراتهنهحولأنظر-225

:ص/7394ثز/9327المددهسوريامجلةلي+الابرودارئارعلي+اجمال-ول.!،Lambertالطر-226

.2ط!0264

.Challeولأنظرايير.حمئىعلىحاعاَنصرأض!aeمقنأ،خاصةبصورةئال،الجرال!ن-227

Notreء*:يه!لي revoltرلىباCite!اde96961،ءمح!فى!رdL.491-091الجراJهللا+ءAndre،4ط

55!!بهأنظرالقضة+.نهادحثالتىالزاويةلكنمهمالهخل،لا(مرالعسكربةافزيكة.انيرى gue*ه

perduei.12:ما،ا،!و،لاياربار!ا.

23.4/يومإعانا،منكةعادالذيسالاناطرالبعدلمحماإ!مانضمولد-228

Planchaisjانظر-922 Fauvet،أموا،بلونداريى،الجرالات،معارضة:اظوادثهذه!اصهلحول

:,361-273صاقأ،مذكورممدر،الأسلرانكورءوايف277ص: o.

،لو!فرو!وز-فيلا!ارد،وهم:الحواجزمناكجينيدعلى6191لمحفرىإحما!ا،دانثث-023

ارص.،الصد

خر2د،غولأوجمواوتد،5!،ادصدلدوغولهفوا!م!ه3النوروممناكثطينإن-231

ادريخ.معايطورإلىلكالتههونمرلأمطلاتمتجاهاعممكطلمحذ،

يرن!دواهؤلاءأندلاعظلكي!م!ها!لادةلاأدلىالئالثطداتمَلفإلىدعودانودكني-232

الطودة،لارس!ه،ادكاريخصوز!ئ:الظر:وراء،أمللاثه،هومونالذيابفالأن.الدايةنذ

013-131:ص1كو63المشدرر

ofانظر-233 french Algeria: Gordon .C Davidعأ!The pass.ك691اكفوردجامعةمطمةبدن،

.67-71ص

Hernandezانظر-234 P.الذفى.أونكt3ليصوداء.ألدامأاْنوne،62963،،يارواصبرهأ.

-السريالص!كريايطملريز،مارمميLanselotانظركر،كلامهكم!ادصلكبماإن-235

الظصرلولورفىروجطولِلخعى98.كا3صان2رلم+الولالق،صلسلة!،.*.+-وولال!()-!مات

1173:ص6391ول.*.ء،3ال!ثطيةالرضاصلماتيى6391عامنصرتالئOSاهـحولالأصاصة

1-كهه-صلطرباريى،ثحدث3OAا!ثل:الحينفىلكنذاخرىدراصاتلرت،قد1478-

:ص4،!هو-جو؟رداريى،.السريالجعقننىكاريخمار!نض:-بارالج-مورلانانظر3كرص:

أيفاَوانظر-35د:صٍه!،المشديرة،الطولةباريى،.المعركة.:بصيكلجانأيفاَانظر،70

Femndi':!لىولواضررا7!و:ص8،كو9طيار،باريس،.ولهواهـ3صالانمعيوم.:'i Curuchetريد

.اثو3،رن.المذالي

،كهـهالحرىالمجشمنظمةرصاللليالحرك!ةالأعاءاتخاليليحتىلوافحالقلدهذاإن-236

بوباسمكورالم!حه!*8الضدرسلدموصانظروطط.ضهالىوبوصولى،وبوكرع،أمماءبحدحهث

ويلاحظ.492-592:صسابقاَ،ذكرولدال!رى،ابقنظمةلاريخ:بهmدا!أهولد.د.للدىعولى،

263



Josephلد!القلدهذا Ortizايحردربهةمعدالطرضالنرنس!ةالوطنةالجههةامملحر!اخارالذى

بممثروعلكرهذاك!اهإنواخيراجداً.معرأعر،الحركةلإيىنولمبرأولداريخاخارإنثمالوطة.

264-266.:،صووولصيء:8،80كلبهأدظر.الفرنسةللجزالرمؤ!حكومة

كها:ص!وأ،6المتديرالطولة.،.المعر!لةليمح!rgentدصفىكرهماهذا-237

دطهلم!انظرالجزالر،ليالمسقلةاب!ةليسطولاايحر-!،بهةينىمحننعةكم!هادينىإن-238

97-81ص:،الحم!هلاريخدبر

173-174:ص،كم!ها!لاريغ،3لا8دأالظر-923

وجودهاولكنJeanم!محلأCurntchet6يدعلى6191عامالريلداربى،ليالجظمةهذهالئئت-024

ابداية.نذبال!هأعضلاهاواي!مؤ!،كان

:صول.منزكر!ليeء"*+ا!د!أ4:صلي.curutchetلدىاووقنصأنظر-241

.46

اجملمنانظر.الكههمطرليمنا!ضةالأكلريةعمرموشة،48!ببنالوالعالعمرإن-242

3،هل!صلييىيقرأ،ال!ولهداخلالأعماربحسبالوزيعفىلك،وهرانمن!ة ، Goutaller Rولهْصا

431-433.:مىاولفي،القصم.برولالىالكىال!لش،الدرجمةمن.أطروحه15َ:ءأط!ه

J.دلكلي!اوله،سالانالجراليديرهاالتىالجزالر،ليالعلها،ا!ةلكنلم-243 .J SusiniوJean

Ferrandi,وهرانلياهـكدهعملعلىالمشرفيأوئكبلمندومأمطعةأوتبرعة%j ((Jouhnudلي

Feuxالأيضر:هذا!صيليالظر.(Chateau-Jobert)لسططين et lumlere sur ma trace.؟كرصلي

4!هط!وواوص،لاضروا!ودها!نالقمدوددعموعةهعاوضجاتدىإنثمص:كاهلأ-!ر.سابقأ،

lAcheroyj.حع!م!4)ابضي(الكال!يديرهاكانالئاكروبوليىالك!هنظمةأنلرلسالياما،

.طلاناطراللأوامرما!ثر8ظضعالهيدعيالذىحمهم!حnaلاضادععرقيمن!عانكانتإظ

؟!كرها.د!قممادركورر،ايف3،لا8،!اوانظرثكلمكم!هادانظرالداخلهةالاخلالاتهذهوصل

ليلفرلاصاعةأخرهيالحزاِلرليلنرلساياعةآحرانهكذا:بداول.ه3ا!صالاتكالت-244

!و2ادس.صةنم!انصابقا:المذكورال!ليليكورروايفلدىابمىأنظرللنرلي.ساعةخر3والطلم،

ليالدعابةمنشءالموعولىالث!هرصلدىايرددالمو!ليفايخعكىالمنظورقدانإن-245

Journalا! de marcheلراندىلجان.J Ferrandi:ركرولدصالانمعيومه!و:هـسأكهـده:لعنوان

صابقاَ.ليالكلهذا

للمتاومةالوفىا!لىألئألدكوأ،!/4/2دتمالذىاعضالهبلصالانالجرالوكان-2كه

لعدلمحماإداودهعلىلام13/1113يوملردساليالمجلىهذاثلانئأكط()ول+م!الحزائرليالفرنسهة

اهـكهـهليابثورةْالولال!الظرامحلى.لهذاررما،ليمايوثهردففذيةلجةأنثأالذي!موصرج

لي0Mortand!ه-Marting!5انظروك!لكe,:267-282..ال!ليهذاركر!ق،لد.ثكلمه

Organisation:لمص de 'L armee secreteْمأre deبعدها.،ما:433ص،كرهفى!ولد.مل!ول

لمالامالذىوالعموانايخريبمدىدقدرلكيالعهد،لذلكايوصةالجرالدنحفحأنويكفي-247

ايحريرجيهةعمواناتغاردة،7ا4،اله8!ءالسدلديماَ،الجزلرشرطةمديرلامولتد.ال!ولهجماعة

إلىالمقارنةمنوخلصأثهر!ت.خلالالكم!هعماباتارلكهتيوالئ6291cعامحى5591َطممن

7191X:مطciteالعنفزمن:كمايهأنظر.الأخرةفلهالعددىالفوق Paris , Presses de5022:ص
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الىيؤدىمماوالازعاجات،اكاراتعلىلمردلدالذىال!لمللثعيكىالمطالفعلردبهار8بأمل-28

!يرم!ي41!-ء+:!8طهابقطةهذهصلانظراكر.إطلاقوش!الاتويفسدامثى،لدخل

265.صسابقأ،ذكركالي،وال!مههمالان

بخأإلىالوادباليعيتوول223/يومال!ولهلامتاكر،إطلاقوشإعلانعلىبراثأ-924

الفرن!ة،الحزالرممدخرقلكي-ككلةضحاياككلفهلبرميقومانهذاعلىوكانامق.علىحرم!

مهرء7؟.ةصايأس،ن!انكورء،ايفألظر.!هتعةوويح

وما!لأ03الواد،باليلي+ا!عرين.معكضانهمِيعبونجمامواْالذينالأوروفيكلفالذى-025

صه!.571ص:سالقا،الذكورصبهليكورروايف(دظر.جريح"2منيقرلي

عأ3ءا!محه،لاهامحهءذ،ط!"ابه!لياء!فى،34!خهأنظرالسريعوتمزقها،المقاومةهنهصل

Francaise729ن،2لا.لارصd126-014:ص.

Goutalier:الظر-252 Regine:اهـj 4 OASمصر،هرانAصابقأ.ذك

Jacquesان!ثأهاالطونأجلمنحمركةال!!)ن-253 DauerالسداطزالرلطوادارهاLucien

!ليون!ثاط!،الحركةهنهصلانظر.كم!هادضدالطلةقتىلي!مراعلاتوقدمحأ،يه.rل5

0سأيثهاد!كذلكرالرابعدها.وماهه7ص:الذكر.ال!ابقكورروابف Bitttrila!دهلطالمماشر!

Histoireحمثلا des Barbo.7291,2710نضوراتلاريى ,layoR-.ialaP.أيفاَرألظرCurutchet

Jean- MarieليOAS- CNR: Le chant du cygneTM*:936،31/12/739العدد،+اهـولليJ:ص

31.!و31!و

Jeanابثطالطلبعمللرويلكي!م!،5ء!)احارلهالذىالعوانهووهذا-254 Sarradet

.Loesch،أنظرك!هادنظمةداخل A:ص.3!4،926،باريى،بلونابدق.أووالكفنا!ة

الأيويالمو!منتمضيالموا!منممموعةعلىوك!ثتلفاسة،بلرجةملتةقرركلمةإن-255

Colette.بلمننقدىتحللكهالدموتد.المسهحةبالإن!انةمرورأللاصحمار،اكهضالالزامإلىلحل

et Fronds Jeanson923-244ص.الظنونخارجالجزالرىمما:لي.

5191عامإلى0591عاممنأعدادلحةخلافاصصرت!رةلممهظهرتكلةوهي-256

كظهرالأمراولوكالت94.كوعامحئثعثىوظلت941كوعامالأولىاجملةمحلحلتولد-257

وهذان،مزدوجينعددينئمدطة،اعدادهسةأمصرتولد.مرا!للاثظهرتثمالة،لىمردنِ

جهةيدعلىطبهطصعاد4(!وصهفدواكفي539،،ديمرليأولهماصدر)اللذانالأضران

جههةأطروحماتلعرضالتىالأيعا!هةالولالقعلىا!قةدتحويانوما.وايعنطقعلىووُزعاايحرير،

5591-5691.الصنواتخلالايحروو،

4.كو5يايرليالكارديخالمردةإلىزلعولد-258

فىيم!!!ء!!8!لىوانظر2كمص:سا!قاَ.ذكرىلي.الحرليليالمسحون،

7791كمحا،!5الجزالر.لاريى.ليسحون64+ل:!ي Cen1718:،ص-.

reالظر-02 Andre،*!246-227ص:سايقاَ،المذكور!به!ءل(Berenguer( (AbbeAlfred)لي

gerieء1ا،ء!هلكا en Ame + qu!261لرالجزا0هلا3!4.!ل SNEDمحا

هومسهدلأ،كانالذىيلي:.إنما24/12/5891داريعاهـ34،عددهاليايهد.ودكب-261

بابشة،الفهموعلى،القلرعلى،الاحمالعلىالمعبالجزلأر-لن،اباضلينمنخاعة!ةأ،الجز!رى،
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الجزالرممط،درىالئالأءمي،-المريايصبالتميدْأسطورةالأياس،مندكذدي،لأقللاسحمار،

أورومة.أصولمنالجزاري،الوطنى

أنظر:،المزةهذهوصل-262

,generalParis de Bollardiere45+غ!ل!?"ءاBarderot, Malaventure e!لاريسس

ي!ر.يولاديباريىالجرالوثهادة.4!رص91،كي7للون

,e,Paris,,7291ص.167 Deaelee de Brouwerصي!Bataille de 'IhةBataille 'd Alge

Julesللسطالمشئز،وال!ثيدةمحأهالا!الجرالهو!خاصبثكلوبذكر-263 Roy

Colonel et pied noir،2160!وأ،برلمار،بارسالجزالر.،.حرلى!يهليj.

264-Nora Pierre.5ه7:صإلط،اثربهىالجز!ر.لرنسو

,:5S17-141؟94،ماصرووباريى،.الجزالريةللجمهوريةاطام!ةالنةلانون:أدظر-265

حدإلى،الوطنىلالاسقلالبةالمطاكاريجبيكب:.كلعاالجطقهذامنكامولر2يوولا-266

والتىرأسها.علىككونأنقىقا،علىبالاعتادممردطمحالئالعر!ةالاصريالةفذهكمظهرما،

Chronique!ل!gerlenne,للنرليْاكهفةالاصرا!جةلِلظلاقاروصا،اطاضر،الوثليلشخلعها،

203.Paris,Gallimard ,5891 p.
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الثالماالفصل

المسحمَرعنف

ابطويةالسلمةا!ولاتكلإخفاقمنزلدالذ!اقئيالعملهوبلالأخ!ر.الملجأإنه

ابفالمعاركهاككانتلقدوحقاَالمسحمِرة.الدولةتلمنالمفروضالث!رعيالإطرلي

القدلكعننخلفةالمعاركهذهولكنالجزاثر.علىالامتلاءلدىالفازي،العدؤفدالمئح

داريخهوبلفقط:اياريخهذالرقعلىيممرلااكريمييالفرقإنثم!91،عامقامت

اجهاله،كلوخلالالاتجماعة،كاصرهبمخلفالجزائركليالشعبخلالهاقاوم!ملترن

تجريدهارادتالئالكرةا!ولة!لكأمامالتوتفإلىنفسهالوتتلِىواضطرعفة،مقاومة

.يملكونممااكسوتجريد،الأرضمنتجريدهأي6الاسحمارطسابشيء،كلمن

هوبفسهالجزائرمنيثيءكلائزاعالاسحماريابطمررحاولالذىالقرنهذاإن

جهةكاقامتالقوالممركة.4..والمقرافيويومعزةاولثرعدمعاركفيالفرقيبرزالذي

هوذلك:منأوسعث!ئأدلفقط،وحدهاالأرضهوالمعركةموضوعيكنولمالخررو.

اللاح.حلتالقالأمةظهوروىنمحاليشكلالذىمعأوالقاليتمادمميiiالراث

الجزاثرية،الوطةياريخبابشةيثكل،91كونوفمبرأوليوميداًالذيالنفكانولهذا

وهزائم،إملاح!ةبأوهاماقلأتالمحراء،ليطويلةمس!رةفايةوهوملجأ،آخر

عةفىلك،منوبهر6،الفرورممةآئذللفف!ن2.بايواطؤاتوحتىبلومماطات،

نولمبرأولبأنوبذممروجود.اللاأوالوجودعنالسؤاللههايطرحالقاصاليةالفرورة

يثكةعلىقفي0591<عاملفي.الجزائريةالوطنةالحركةمنالهايطةالمرحلةلييقع494كه

لهتامتالذيايز!فبعلىالاتخاب،العملyتجرسقطت5191وعاماطاصة:ايططت

عفوفمنالبهرونوزهد،MTLDاهـأزمةتامت5391وعامالاسحمارية،الادارة

يبنولمالوطنن.للفافلينبابشةيمكنماأسوأمنيوئذايوقعاتوكانت:UDهه!اد

ليالانطلاقأواللفةلهحلَتالذيا!مدرعلامةتحملعوديةِلجمةاطضوعإلاعندئذ

ل!رربحه.شيءكلواًمامه،ضاعهيحزنهشهئاَيملكالمسحمَرلاإن:الثوريةمرةالمط
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لوفعالقاتمةالمررةيرلموهومراحةوقاله5491،نوفمبرأولبانذلكقالولقد

دعملفقدانهاكوجهها،وساءالجمود،منسواتسحقهاالتىالوطةحرمحتإن+...:يائس

الاسحمارمنسروراًكبرعلىتنحل،الأحداثوتجاوزقَافه،لابذالذيالشعيالعامالرأممي

+فى.رهبةالآنوا!عة.الجزائريةالطلعةضدنضالهدنمربهبرربحأنهيعقدالذ!

منالرعموعلىمسدرد.وفعليالوجدالأملهوالففيمحإذلر!ةاالساعةإن

علىلاطرصمُوَجةول!هيالس،!لردٌعلىدلكمعيقوملاداْنه،الوضعهذاعننشأأنه

الوجهةمنالففأن،والواقعوالأخلال!ة.ةالماديهتولواحدآنلييشكلالذ!النجع

يملىلاخاص،بئكلالمسحمَروعف4،رلكلي1Elluستبررأييكنمهماالأخلاتط،

إلىالوصولعلىقدردهمنكذلكدللقط،دنفذهيالَعُالذيايحريرم!ثروعمنإيجات

"إنالقولوماوحدها.للعفويةندعهانمنأخطرأمرالففعلىالاكمادإن؟لكابمر،

ولااثمزر.الاختارعلىكذلكيدلبلالموتف،خطورةعلىفقطلدل"لرهجةا!عة

لاإدالفوفوى،والعملليمزدالدامهةلابنةبفسهيسمحأنضاَ،الئورىللعنفيمكن

هوفه،الأولالحرصإنبلجمدوى.يلاككونأن)الفف(يسهاالقوللاَلامللموكىيني

ايامةلالقاعةيكنلمانابمر،ليالمضولالأمللرانقانيجبالموتخطرأنرلكابجع.

تادم.بأنه

ممارسةعنيخثأمابمقدارالوريلط،-2اعنثألاابوريالنففاناباسة،وكذه

الفف.وسائلعلىلالسعطر!الأعلىالحدَإلىمحكومة"الذاثهة"لمحهاككونوعقلانةواعة

ايبر-سُنكشفؤنما.الوسائلاختارتحديدليلضدُإفابلالوسلة،لبررلاالطيةظنوهكذَا

نفسهاهييمحالمطلودة،المايةثَوَتقدالوسائللكونمالابمقدار،الممارسةليالحق

افا!ثمناولىوهي.الوسائلإلىباببماواخروإ،أولىنفسهالوتتليهيوالفايةالناية.

تثكللأفاأخر!أطإلاالمستخدَمة.الوسلاللعلىللثرعةوإساغايبرير،علىحرص

العلاتةهذهعننذهلألاالمهغلانوهكذاايوخاة.ابتهجةوهيله،يفومالذيالفعلتويج

ل!نهواضراَ،الردىابوعمنلذمامةحدةعلىنهماكلاَلدرسوألاوالناية،الوسلةبين

ل!ملها(.ابورةغايةإلىلنطر)(نالثوريةللسيرورةالظيةكلهةإلىنطرأنيجب
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،الأولالنفحذلىكاتهكصأنهاًى،المضادَالنفدور،النفلهذااثطوملالعمعلى

،جذريشءهواثورىالعنفبه!ومالذىابفيأناباحة،هذهومن".الغف"عالة(ى

رلك،جمكمإنه،أومعأ،هوكفهوعلى،القمعيالنفعلى!فيأنواحلى،آنليصوللىلأله

نإ:"!قولهفىلكيوفحالذيBarreiroالسدتتحدثكطايائ!+العقللذامحمول

القا"سوبةاططووةكلمعومحسولي،مقرَركفهودلك،علىناءاَاثوري،الفف

يابسةايحرير،إلىوكطريقلمليكوسطالعفنفهمانل!طعلقط،ولذا!ئغهها.

لينمنثعذوالقالقوةلط!قعلىثثقلالق'الس!ورلحطع!ط،ولذاللمضطَهدين،

هيالحالةهذهإن..ءهانوعهنأخلاتهةيايدريجديهسبأناالمل،إم!نةإم!!اقا،

".3ساسةممارسةيمححمابمقدارمقولأ،الفففها!كونال!6الوحد

ممارسةهووالذىايحرير،مشاريعمنمشروعاَعاضهعلى!أخذالذىالنفلانوضأ

وأتجنديحققهلأنجمعيوهووفالَم.جمعيل!نهفىلكوهكم.الفعالةاثورةمحركيم!ح،ساسة

رمراقأ.داجاَيكونأنيريدلأنهفظَم،وهوالاتجماعة،عامرهاككلالمضطَهدإ،الكلةلنة

الجمعيالفف:الأولالقسم

دقومإر:العزلةتهيداالمسحمَرعنفَلان،العزلةلييتمالذىالمسحمِرلففوخنأ

نولمبرأوللطمناف!لين،جماعةإلىنفسهابقلببسهط،تجهزاَوممهزأالعدد،لي6صفرجماعة

لالجماعة:كروانل!هاوالمرانةاططرلأنممامرة،وهيابورية.الممامرةإلىونطلق54941

ايجهز:ح!نالعدد،ك!ررجشاَتجابه،قديمةمدوينادق،عفرةك!نادقالمسلَحة6المفر

ديطوىالصيرةالمجموعةهذهعمللأنلوريةممامرةوهياكولماثكايهداوودأنأي

إلىالعزلةهذهسحؤلالمسلَحالمراعمنشواتسعانقغاءلكنجمية.تحريرحركةطاراٍ

.السلاحيحملكامليثعبأبعادأ!يئممها،أبعادويعطهها،المم!ررةالمجموعةئوسغُ!واملِ

بثكليطهر،!نالمشعمرعفلأنواكبر،بهبرالعزلة!نتيبه!رر،فىلكوقل

منعقلافياللاافروبهذا"لانون+وصفولقدولردية.ذالهةلعلردودخلالمنخاص،

الأحلامليلهملجأيجدهروفيإنهالكولوفالمي،ابظمتجلمنمفروضةتممة،حققة

نوعها،.منهوماأوالقلةاطلالاتوثم!رالاتجاب،سلوكمنموراَويفرضوالأساطر،

اخجاجفهوالاسحماري.لبظمالملازمالنفعلىالواقعليلهدلالفردىالنفهذاإن

926



يأنهيشعرالذيالمشعمَريخطورت،مهربولا،معقولكرموتفعلىقمردفعلورذ

يقومالقوالفرديةالنفةالمعلدردوف!ن،الواقعوليالكولونهالي.ا!معدهامشإنسان

امحمعداخلالقائمةالهامشةمنعليوفععلىالذا!هةالوجهةمنيدذ،المسحمَر،لا

.الحسابيكملةوايروكينابسصننمنفخمةمحلةينث!لمتحمعإنه:الكولو!الى

حدِوفعَنقررأننذفرور!العفويمح،المعقولالفضبصاعةأخررأنزفولكن

حداًلهنضعأنأىجممة،يمور!دلددة،Jليصورةلاولكنمميرر،اوقدرهوحهثمنله

يقتليلأثخاصاَ،يمللاالجسلالففعداثأ.قمداَلجعلهاالعدافةالططفةلوقلالتسامي

علىالمفاءيحاولكط،قمعيلنطامئمثلهوحيثمنالمحمِرعلىا!مفاءيحاولوهورموزأ.

ابهائ!ةبالنايةالماديالموتوي!للعودية.خافعنردهوحهثمن،نفسهالوتتليالمسحمَر

ا!مضءهيوصدية؟اس!لةعلىللقضاءددفعضريهمحردهوالللمسحمرين،الجمعيللنف

وهوانولانا.إنهويلد،اماة،-!بغفأيمحيمل،الذمميالففلمنوهكذااللاوصد.على

داريميهيم!لقلأنه،نفسهيميلقالسلاحالمسحمَريحملوعدماوالعد.السدديناهمجلةالجديةعقق

للقامابل!فسحالجمعيالحفإنوهكذالاركلأ.كانأيمحكدماقدرهوينثحاطاص،

المسحمَر.دهوو(وتحويلإلىهدفداخليوآخرالمحمِرفدخارجيعمل:لعملين

الحارجيالعنفأ-

وأاطولى،ثِرفردأالمستعمِريعدولمفردياَ.عدوأالدأيستهدفلاالجمعيالففإن

ضذهسعقومبطمرلك،منوأمحراجتماعة،لمجموعةممثلاَيمبحللالبفضاء،أو،العرة

ليالعدانيللقمدانهو!سكرب،مال!ن:Bourdieuالهديلاحظوكما،الجمعيالفف

ألثخاصفد،العدائيتمدهاليموجْهةكلاطربلهذهايجريد.منيثعئأاطربهذه

الاشعمارى".7ابظامهو،نظامضدموجهةهيبليذاقم.

مماامحرالالتعمار،تضةدومأثرابهدومقالاتايحريرجهةيهاناتلىنذلكوبحكم

عمبا+أنأوضحت،5491ايهويراولبهاننذل!فاوهكذاداك.أوالفردهذاتضةث!رو

الحريةألنيخحأندوهاَأبالذى،والأعمىالفهدالوحعدالعدوَالاسحمار"،فدفقطئوجًه

'Soummamالموماملمؤتمرالسطسالبرنامجلىنأخرىجهةومنسلمهة.8الوسائلمحر
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هيلاركيهة،مهمةالجزائرية6لثور"إن:تلأللأيُمرَحىرب"،"لماداعوالهالذيالفمللي

"09واللامالقدمضدالعائقابحط،ابنضالاسحماريابظامعلىفائة،يمور!االمفاء

نطاماَئرب"إتا:المقطعهذاىرب""دا:عوانهالذىايهدمقالليأيضاَنقرأانويمكظ

ووطت*.15وطهمن!هنانومحرداَومهفاَ،متخلفاَاصحماريأ

وهوولرنا.الامبريالهة،والاسحمار،هواسمالاَندعدلللعدو.الأثلةنعدَدأنويمكن

نعط،انيفيالذيالهدلىعلىيدلفلأنهتحرد،أنهأماومث!خَص.محزدنف!هالوتتلي

نأيجبالذ!الأساسيلالعدوالاسحماركمةدالجدةولهست.عملهمماللدتةولُحذد

بمقدارذلك(لعلعننقطعلمالطويلةال!ثرعةمرحلهاخلالالجزالريةالوطةأن)إفىنحاريه

أففلعندئذوهوسهاسة.وسعلةحقاَيصبحهذاأنإذ.للعنفافدفهذاتحديدليهيما

قالعةهياطرب"إناكل!ة:بالمورةقلبأنيمكنالقClausewitzبلةعلى!اكد

العف.منهاسهاسة+...أخرىيوصائل،السطسة

لنة.هووالطهر(،والإضراب،والعدوانأ!يويب،مطهرهنخلفليالغفهذا)ن

فلقداططب:8ليكطرفهُم!ق،طالماالذىالمسحمَر،يفرضالذىهوالأسلحةوحوار

أحاديا"احكرتماامحرماإدالرثاش،صوتعلىنفهاالقللا!افيتالمحةالهارودأصهح

"تسماَ".الوطقابثديقولماعلى

نطقةلي0n8/5591يومالبهرلالهوملايثاراقا:ن!هينوبكن،اللمةهذهفبسأل

محالالساععلى)كعلامةالمفربملكنفيدكرىواحد،إلىآنلييث!ررالذىهو،قشطنة

الجزائرليانطلقتالقالدويةبا!مبةالهجماتأما.النفوتجذروكله(المفربلى1المعركة

يالإعدام،علههمالمحكومايحرير،جهةناضليأولإعدامعلىجوالىلىفا91كوعام

41.يثارعليابثطة،الفرنسةالعناصرعدوانعلىوجواب Thebesالمطهراتإلىوبثر

للاممالطهةالجمعةدورةمعدوريأتوالق!نتالقوالعسكرلهةالساسعةوافجمات

ده.الاعرافعلىالمسحمِرنأرغمكأهد.العالماتح!ذالسلاحالمسحمَرحلوعنماايحدة.

اىليمغلبههإيه،ويدعوالمسلَحالمراعتمدح5491Xنوفمبرأوليهانوكان

ل!ن،وخاب!وا-37931)الواتخلالجُزبتدالمظوضاتبد،!نوبن12.للمفاوضة
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ابضلتحالمظوضاتإنالمومام:"لمؤتمرالسطسيابهانبمدأسكدكانتايحريرجههة

ل!بقه"14.ولايرعم،لاعدوفدمدى،أتمىإلى

هاوهذالالقوة.إلايزاحأنيمكنلا6،لا!مواسيقرالذيالمسحمِرأنايحريرجهةو!رى

مكنةلسالاسحمارإن:+الجزائرىالجلمنللعفتحلحهاسوحىالذي"لانون"لهقوله

لنفإلايخقأنيمبههولاالطحةاطالةليالففإنهيالضل.زُؤدجسداَلسإنهللفكرو،

الساسيالارهالي!لى:"الأولالففهذاعلىردإلاالمحمَرعفوماكبر*43.

ءا!ملوبقلالةأنرلكالورية.يالحرب!ننردَالاسحمار،علالرفهالذيوالعسكري

با!مضءالوالع،لينفها،عنعبرَتالفرنصن،للخود،حريةلكلسُلمتالئوال!ول*

.46.المدفي"الثعبعلىالمنسق

لحركةالأمامهةالقوةيؤلفالذيوهو،المعركةليعلههيُراهَنُالذىهوالشعبل!نوحقاَ

علىأفاتمامأ،خاطةددلمإنللفف،اًبحلزتحلهلاتلانالسطق،هذاولي.الوطقايحرير

ابوعةوالوصائلالانسافي،النمرلأ!ةلترفكدماعتى47يجبممابهرالأتل،بمثطة

لايعة!هدو،والهزيمةابمرلانولايالىوطرائقها،ا!س،لمطركلنطهملكل:"للعنف

بوعلالعةلهيوإ؟نالحلاح،وعمرالانسافيوللنمرالاكمادلة،أى،الماديةللثروط

48.ليبههكدابعةهيمابمقدار،وكمهالشعب

منبل!اَالربمجلأعلىبرفتوثمدالفقر،!كهكهيالعمابات(حرب)أولالصريللا

الحررولغالإننموال!!ن.المونالأنماربنجرية%واتها،نايلونمئ!الإسعافةاثماومة

طوقكان+:قلأطةاكسة،لذهايحروو،جهةمحفةودشرفىلك.يؤكدالجزائرليالوطق

ثمتعالقا!وىنمعبهوابمرنانايوم،النمر.أماليحاممالورأيلعبالاَن،تجل،السلاح

6+محدودعكرية6قي(لاتملكلاا!موىهنهكانتولوحتىالواصعة،الثعهةالطظتيأ!د

يالدعمايحريرجبهةلمحهاثمغلورية،حرلببحماثصيتمهزالجزائرليالموتفو!ن

6صورعلىإلااقيءعلىدرJكرالاسحماريابطمو!نكله،الجزائرىللشعبالواسع

،4.+معزولاخلالجش

ملىللحصولإطلاثاَمدلىلاالمسحمَرعنفأنعلىالوطق،ايحريرنفالتجريةوكدل

العملثأنمنالاعلاءإلى5691،5791عامهالايلاندلك،عنولغلأ.عسكرينمر
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مرعانلو+،!ان"ديانثالعلىالأرص،على،وكاملسردعنعرعنوالهحثلالعسكري،

!لةب!لبالعدريواجهأنحاولعندماايحر-سجيث!!عابالذىالاخفاقدعدامل،ما

معانسعاماَأمحرللنضالمفهومِإلىالعودة!لكايجرية،هذهإضاقفرضوتد.السلاح

نفوسلياصقرتالقالع!ةالصعةلانولهذا2.هالع!رر!ل!)أوالعمالاتعربمادى

الأرضعلىعسكر!اَنمراَأصزوا.دأفمالفرنسون،والفماطالعسكرفيمنكصرعددفاط

الثوروبهةوقودهالأنمار،يحوفالذيابظلبحققةهؤلاء24بهلإلىإلالثرولا

ولا،الوديانولا،الماديةالأرضيتغزوها،ينميالقالأساس!ةلالأرضالحرير.وجمثى

يأالانال!!دماوالهفاب،والجالوالوديانللارضدعطيالقدلاهفالي،ولا،الجبال

كسي.ليونجواايوير،جههةرجالعليحرصالقهيالأرضوهذه.الثعب

كلعنتح!ف*!نت!91،نونمبرأول!رةإنقولاليابهدكلمةاباشةلذهوبذكر

الجع،تئةالىقدفكانتالمافيتمرداتعين.انلطىاطين.ذلكحتىقامتالقا!ولاث

مفرةدممموعاتبدضل!رجملوفمبر،أولتمردنا!م،1معاطاعةالمداماتعنوبحث

ال!ثب،دنكلهو،الأولىيالالرجمةإلمهمدفونماكانعماياتوجاليدضلأي،الحركة

وأعمال،مربعةومدإماتلأجحة،لكمالن!ومابحمرعاتهذ،و!نتوطنمة.ثطريتوإيثاعة

22+.ايحر-كللجهةثيمةبنىإلل!اءعلىيقومكانإنما،الأساسيعملهالكنقمة،راتصطو

الكولوفالى،لقمالعمقةاطققةعنالكشفددوريقوموهو!وضحي،أمرفافالنف

بوطيةدقومإنهدلاتمه،علىالحمولولا،الاحتلالجشهزيمةإلى!هدفلاإنه

لِخذلبدوال!الكولولايةالسلطةتمعسرورةيخثرها،القلالفوضثبص،ْ!والألاوة.

وافحأوعأ،المورةلذهالجماهو،لدىيخفيالررىالنفل!نوهكذاالمممةقز.صقها

انفشانحرقوأنيلشيءكل!رق،أنيجبإنهالكولو!الى.لظمالأصاسةالعفكمورة

اياريميةالأمةأن"يقولها:كلههذاايحردرجمهةمحمةوءكداأماناالطر!قدفيءلكي

للوتولىالاَن،فذيملكيالثعبأعحالقالام!نةعلىلقطيقوملاالمسلَحلبضل

المجتمعلياياتفاتخطور!زادتأفاعلىأيفالقومبلالمسحمرإ،الموىوجمهليعسكرياَ

ورادلفونهوعطللثعبردَندالم!فحابضالإنالمزابد.فجرهاإلىتs)(الكولونطل

"24.رالافطهادالقمعصوركلوللاسحماوصاهت
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بالضرورةف!فايفرفها،القوالقوانينالاسحمارى،ابظمايحريرحركةنفيوكدما

دائرةلييعملون،المقاومةورجل،والإرهابالسرّ!،لابافل.الظنونخارجنفهالضع

والمفةحرمحهم،سرعةأنإلاخاص.كث!كل!سعاَقمعألأنفسهمويجلونالقانونةاللاشرعة

وثرم!نكلليالأمناضطرابن!ثرضنها،هملونالقوالسرية6لعملهماللانطمة

خطورةبالمقايل،ويزيلى،البريئينمنلكبراكبرعلىداَياولت،!زلاقمعأذلكبحكم

اًنهعملاَ!شعرلرنسي،منماأنهالوفع،هذاولطالطاتمين.دينالط!لمالانيالانشطار

محال،الظنونورددهماعلىالثهة"لكونولامشبوهَا.يمحسلمِكلَل!نودالعكس:آمن،

التخريب"و-والممع-الربلينيملالذىال!ايعيفوموعدئذاقام"25.محالبلبراءإ،

دضعأنعثَحاولتوالذ!بقلق،cGermaine+!هللةالس!دةدمفهالذ!ا!دعفىلكأي

المحمِرفطا4تجاالذىالمراعلي"الطرف"!ماعدبرزالتىهيالسرورةوهذه.26حداَله

لاْالذىالمسحمرعفقب27الطرلانيملكيالقالوصائللياياسبعدماًنغ!رو:والمصحمَر

الكولونالة.السلطةضدَكدئذيعمللانهودايالى.المذبحةحدودفط،!ز

وأكحمايةلطهرلعودلااثركةعدملانتبين،المطالبريئينعكديبهرعندماانهذلك

نأنذا!ر!ن،لطؤعليكاءأتجدثعدلمالجزاثرلياباشطةفالظعرالنفى.عنكدلاع

البرثاللامشاركة،نحاطرعنصهريأنحتلفةغرقانو!اَ،المجرمالعملنحاطرأصبحت

احازيسرع"92الجميةالموًولهة"لقاعد!كقادالذيالقمعيالعمللانوهكذا8قي.قانوناَ

ودمحمعق،أنه6ماثريشعرإنسانفكلالوطق.ايحريرنفالعددِكبروالرام،الوعي

و!لعلاَجمعةكدئذالمسؤولة

اًنعلىالاسحماري،ابطم!غمأناثرة،أوايحريضةبصمهالمسحمَر،عنفويحاول

كتززالذيطقliعيالوقاهالشطاصة،صورلهولكملة،للقمعوجهكأسوأنفسهيقدَم

ا!كم،عنالصدرةوالأح!موالاعقالات،الفقث!،حملاتمدىعلىويجذر

مابفكرةتمل"الذ!العاطفيالوهمعلىودقفيالوعيهذاليالائةودسود.والاعدامات

31والأليالممرب،المقفنطرليلوي!روس!لماصوالجرالأنإذلرنسا":عن Delarue

وحارساللرك،رجلولكنالمد".الحروبذكرى*32ال!ثعخنطرليجديد،منسعثُ

لسلحأ.بهرإلاالأمَي،الفلاحنظرلييكونانلا،طويلزمنمنذالممروفينالحقول
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نأتملكلا"مفخخ"وضعلينف!هاعلىالاسحماريةالسلطةسقلقالسطقهذاولى

حركةمفوفتعزيزلغامرأندونمن،القمع!عز-نرلش!علاال!فوهكذافه:كلرج

دونمنإعلاحاتالقمامعلى!والقأنلسطحلالافا،اخرىجهةومنالوطق.الئحرءكل

نالدوناي؟با!موةفهااتزعَنازلأاوالفعف،منبهوعاؤلتثد+يبرات"!رىان

طريقعنالطلمين،بانقسامالاحفاظلسطحلاأفاوكطالملَح.ابفالتالعةعلىكشخع

الدعوةكسطعلافكذلكا!واإ؟وعدمالطاثفي،دايمحزتُهمأنعرمنائامة،الداثرة

ائزاعومحاولةلسلض،الحافعالشعبتمثَلثريدُيأفالُتىانغرومن33الالدماجإلى

إلىرعأينظرأن،الظنأغلبليألحها،،أخرىناقفاتإلىنشرأنويمكنت.شخمه

حينلينماله،إلىابقمطعادة"الأمن+بحفظلحلقأفالوكطالجزائر،ليلتمالقالعملطت

لوجودالاعرالىإلىيؤديمما؟وجلمهو.!وفهلُجندصقي،حرب!جمهد!لأقومأط

ولعد"محاوراَ".حئذايمردو!ح!ؤ.فعلةبمورةلمورهـتانولة،يكنلمإنحرب،حالة

حقَومبر،لافلما6لكريك!ب،الاَننراهاولنون،علىخارجكرجللوحقأن

إلىدمللكيايحرير،جهةعلىوكانالمظوضات.مائد!علىدالجلوسو!ؤجده،الاعرالى

اطممليءدرلاواًنالجماهرو،ثعىءوأن،والزمانالم!نسزووانكحتر،انكله،هذا

أ!أ.نفهالييلوحده

الداخليالعنف2-

ايفاَ،أنفمناوفدالآخرينفدلانقومحربإفا"جهاد".الوطقالتحريرمعركةإن

فضاونقاطالذا!ية،نقاثماضذ،أمميالداخليالعدوضدَوكذلكاطارجي،العدؤفدَ

منديامةظهرةأنهغ!آخريثثَيمقلالىدهلط،ماأهمإلى"اجماد"رُذوإذاالثخمة.

وهو.والمديةللفردوالفروريةالعلهاالضبممن!راثاسحادةاوعانةِبمةابفسعنالدلاع

الفرديالاقيرلرذجمعةمحاولةف!لهوأخروا.فى"5ايلاتكلليياشمراراتمل6إراد(يفأ

لوطق.را

يعدلمإذ،وفطمجمعيعفِإلى6والفوفوكلطالفرديالعفتحويلليأولاَ،،كذلكوالأمر

دثبرهةمعركةليالفرديةالعدوانةنفرَغأوالهواءطواحنضدتضلأنالاَن،يعدالأمر،

الساسي.ثالعملتملممابهرلالاجرام!حل

275



جمهةإطرإلى"الوسط*ورجالالهادثنضمْرب،بلاهواي!ؤل،لهذاايغاحوأففل

منبهرعددإلىالاع!اروودَلموعها،منالجزائرتمةلطهرليفىلكظهرولمدايحررو.

الماسة.والفرلاتالثظءملرسةلطرُدؤاالذفىالبروليتاريا،طقةتحتهمومن*المهملين+

Allji-خاطأه!ظ!روعةثلليأمماءعلى6لرتالجزالورةيثهداءكلانمةولشمل la

,Ravacholلدالأضةهؤلاءكل...الأشج!واقي،سمدأوetأوعهكله*blewهـ!علا*ء

الفذة.بموشهمميالهاوزغانيمضالذفىكو،Raymond-Ia-و!يoو،5ول

ويذلك.المحرومينهؤ،ءمنلكبرأكبرعدديحهَدهساساَعملاَالآنامدالنفوهح

حربهي-لوريةلطر!ةخلاتةقدرةإلىللفقر،مطلقسلاعمنتحؤلتدالعفلمن

مثروعلينالعكذلكومَحَتالمسلَح،وابظلالسطسيالنفالكللططتمْت-الممالات

ابورى.لالمثروعآئذتحدَدالففإندلكوعلى"37.الفعلحالةلياثورأولين،لووي

هيناوالمدرسةابضال.مدرسةليل!ملهيثعاَ!فعالئابوريةايولهدعملةيخئيإله

العف،ايسحستققحعثالسجونليلهي:الكلمةلهذهاطاصلالمعنىم!ن،كلد

والمدرسةللظضلين.ايوصةبمثارمحه،الساسيالوعيمردة-العاماطقفد-المجرمويلغُ

وهيالوفى.المملمعنىللفلاحالسطسيالمفوضي!ثرححثالمظومةرجالبين3موجمود

والمظرالكطرمجيحعثوالمردةالشر!ةالحدودعلىاللاخينمعسكراتليموجودة

الفكيررمقا!ميالفامفة،ايمرددثاعرقبالق،الأولىوالكلطت،الأولىالألفاءحرولى

أجلمنالخامنأداةالففيمححهث،المديةولياثرع،ليموجودةهيللالسماسي.

،الاحتمالتو!دفائلمؤلمةولمور!يوصأالانسانكعقموحعثليحرير،مشركةمحاولة

وهكذاايحرير:جمهةليدوماَعلطيؤكدمماالنفك!حسو!ن.اكضلةوالملالةوالمزم،

ويضع."العكريعلىالسماس*أولويةمدأإلىيشرالمومام"لمؤتمرالسطصالحانلان

وكلقريهَ،وكلكلد،كلودالقطر،كليىالتحرلرجبهةب!نشرلمنلهمماشركهدلى

رجاليُسسَأنو"+...اغكلهة،أو،جامعةأوثركة،أوممثروعأوحي،أومشئ،

جشمحارب"أن:علىنصمقدمتها،ليايحريرجهةلظملان،أخرىجهةرمنالمظومة.*

للعملالمفروزونايحر!ر،جبهةناضلوهمأوواحداَ،لورياَاممانأيؤنونالذدنهمايحررو

هم،المسلَحابضالليإرادقمايطوعينايحرير،جهشأعفاءن!نولالفعل،فى+8العسكرى
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داخل،الولاياتإنثم93.العسكريدالعملالساسيالعمليمذوننافلونشء،كلقي

جهةومن.وعسكريةساسةلعلاحابزُوَدرئيقلمننهاكلثطدايوير،جمهش

المقاومةرجالكس!سلهاموالضطلر،للثصكموقطالطسالمفؤضدورانأخرى

المظومة.ورجالالفلينالصلاتولعزيز

يؤلفالذيفىاكأى،الطنأرجحلينفسهالمسحمِزهوللضائرمولظألضللانو!اَ

الومهةايجرلةإنثم.الوطقايحريرحركةإلىياباسيدفعمنأففل،الواسعالقسلعمله

ابضلنطقليالشعوراحتعازعواملمنعاملالفلكذلكهيوالاضطيد،للأفىلال

خلقوأعادواكلعلَمواإنما،مقاومةرجالأصبحواالذينالفلاحينل!نفىلك،وعداالمسلَح.

علىقُمرتقدركفاراوماو،،Cla!لاتراء6(ماالعصلات.حربو!قناتأوفاع

للقدرؤل!لألها،تيمنوالمُو!ةالمقودةالظعدةوأمامه.الأر!نهمةالمد!ررةالددرة

44.الأنماروحربالسرَي،العمللواعدنفسها،منخاص،يشكللملت،

عنككشفعفةوهي6الحربفذه+Telluriqueالزلزالهةالأرفةالمفةيُفسِزماوهذا

،والأحراجوالجال،لبلد،الجمرافةوالطحعة،المحليالثبومع+الأرض،معتولةعتة

والتىلمحها،وُلدالئالأرضعنالمدالعهواباحة،هذهمنلابصر،.الم!اء+"أووالطلة،

الفعلرذهوالأرضعنالدلاعإنبل،وعملهدوجردههولمحهاوقر،حادتليفرت

لطقةالكبرىالمساهةيفزماوهذاابقاءته.!ظ!ريزأإلىوالأثربaماثرالمح!وس

الأرضومعالطعة،معيحتلط،السلاحيحملعدمالالفلاحالمسلَح.اابفالليالفلاحن

وعمزملجأ،هوواد،وكلمرفع،وكل!وية،وكل6،صخرلكل:مسرلهاتصكالق

ي!تخدمأنجندكليكلفعلىعا4لقأ.لاعودأكدئذالأرضلمحهكذاوايحركة.معركهلي

فىلك"مه.يعدوالقدماطممأدظارعنيحيفيلكيالأرضلفاريسكل

ال!عتالقالأسرةهذهوأرضالأجداد،ارضهيالمفذية.اطمةالأرضهيالأرضإن

بينالاندمال6حذزادعندماالففأنوالحضقةالممركة.sأخُوَإ!،الأمةمقا!سليلتكون

هؤلاءداخلوايوحهد،ايجمهعلوعلفة!ومالمسحمَرين،وكموعةالمسحمِرينممموعة

دمورةالاَن،دعددردط،القالمينهيإفا.العفبحكمكلهمأخوةاص!حواالذدنالأضرين

الوطق.التحريرهدفالهدهـ،نفسإلىجمعأالمتجهينالطئفةهذهأعفاءفا،انحلاللا
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منوجمعلالانع!س،قيلاايزامأ،المجموعةهذهمنعفوكلعلىالقَسَمُ،ويفرض

للقضة،الوهنيعتريهلاالذيبالولاء،عملهليالاشمراريةمضمونكمانأالمجموعةهذه

على!عهولبههالقَسَم،هذاجموانبيخلفمطؤلة،بمورةساوتر،حلَلولقدعها.المدافَع

منالمؤلفةالمجموعةهذهتًغهرفا،القَسَمأنحينعلى43.الفرديةبينالطقاتمشوى

ابثدعوانهوذلك"قسمأ"االتحرير.جهةمعالأنمار،تنئرالممثلةالمسحمَرينطائفة

الكلمةهذهليكلهامحواةالمشركللعملالحضضةاللحطةلانالواتع،ولي.الجزائرىالوطنى

رمزية،الأكرالمشوىد،جمعيوالقسملبق!م."كه.يالقسمالمشركالقرارلياي"لسمأ".

الممركةعنيالمسؤولالمسحمَرين،طانفةكلوويطولبهه!هم،لماألراداَيربطلالأنه

ايحرير،جمهةيا"اقصماَالوطق:"ابشدليئينىماوهذا.الحزبأ!بخظَم!:أوالمثزكة،

نأذلكالثاهد.القسمويستدعيا"لايثهدواالجزائر/تحااًنالعزم/وعقدنالكأقسما!مد

لاسمالانسالهة،أماممعلنقَسغهوللاكمرين،لق!مل!سإنه.الألملييتمَحاضر،اياريخ

والحرية.المجهد،والموت،الدم

لذهوفا!!اَكلاَ،ايزاماَالرمواالذلنأوبكباسمتمن!نهالمشخَمة،الوجهةمنأما

يَقذالذيالواسعالمعركةصدانليارواحهمنقللهؤلاءوالثهداء.dالمو3ودا،المعركة

اتجماعليا!قين،الثرطةوأمام،السجنليالزنزانةاًعماقحتىالمقاوموجودِم!نِمن

نمبالظمأوماعدوانعلىالاتداملحطة،ودصخرةخلفأو،طريقجالبفيخلة،

روحلمحهمثررلكيلاالأحاءجماعةالمولى(رواحُلىطلبم!نكلولي...كمين

الدواونقضهيالروحوهذه.ال!ملوالايزام،الكبرىالتغحةروحدلالانقام،

منتحزرتالقالطائفةكلحاة؟الموتلالها،فائةكطيةاصاةلحوَرلهي،الانتحاري

لابزفأنيجبنحاطرةإلاالمعركةساحةليالموتولسدطيء.موثهوالذ!الافط!د

جهةصحعفةللفدائيلرعهاالقالمورةلاناكحهة،هذهومنابطيء.الموتهذانقتللكي

ليمثهورينأمجواالذينالمختليننقضعلىفالفداني-"صحهحة:صورةهيالتحروو

يغعفأنأواططر،يجهللأنبحاجةالفدائيولس.المخدراتيحاطىلاآسها-وأوروباأدب

معموعداَلهلاننilونذيمادكله.الموتلرك،مهمةالارهابماتيومتىنسى.أنأووعي،
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لان!نهوحقاَيه.ضحَيبالذىولسالحاعة،وحالهابورة،6حامعلموعده6ليالفدأما.الموت

47.أيدأالموتكارلاهولبههالاسخلال،أجلمن6امالقدهإم!!ةأماميتراجع

ولوتائمة،سطلالمعركةلأنابمر،هذاتصقا!ماعةهيابهائي،ابمرهياماةإن

القهيدفسهاالقاعةوهذهدواجاقا،القامسحهدرنالرلاقلأناك،iأواكفلهذامات

...محفكلحل،الظلمنعديقف!خرجمث،إنصديقياالأنمار.+نش!دليإيهايثار

لمالوطق،ايحريرمعركةانطلمَتلمئيالاسترارية.ايزامهواباحة،هذهمن،والقسم

للففالجذريةالمةيفرماوهذا.الطريقفمفليثوقفانبهالمصموحمنيعد

رادي!لأ)جذرياَ(يمحابغالل!ن،للسلاحالكلمةنعطيوكدماللمشعمَرين.ا!س

عنمحرة،مراتايحرير،ج!هةعرحتولقدايوصطة.والحلولالمماطات،كلويخفي

ساسةمنأو"التدرجمننوعكلرالضةابهائي،ابمرحتىالحربتالعةعلىعزمها

مصاطهلينال!ملايضاد6مورليفرنسامععلاتاىيرىالجزائريلالشعب"هه.المراحل

نفسه،ريُطوٌأنالاسحمارمنينطرأنإلطلابسبةا!مض!ةويست.الفرنسيالوجودومصاع

جملة،)مدان(مدينابطامإنبلتجفته.روخي(ناو،وحشةواورطمعاَ،اتلهلtئظهرو(ن

كلمةالمجاهدصحفةتنىأنولعدالاصقلال"!.إلىيالومولإلاملأ!قطأنيمكنولا

تجورهميحفرواأنعلىيزيدونلانمضاَ،6ابور!صنالذين"أولئك:القائلةجوتسان

وكل،الحلولالصافلكلجوهرها،ليعدوَة،الثورةإنلائلة:دفهف!"،لأيد-!م

إذااماال!ثعوب،نقذلإفافايها،أبلفتهيل!ذاالوراء.إلىالعوداتوكلالممالحات،

جبهةلظدلانذلكوعلى...هلاك!وتحتمموقا،لشبلافا،الطريقفحفليأوقفت

عنهذائفبرأنمنوادلاَ.الفعلعنبديلأبالكلام!علالوريكادإنهمغموناَ،ايحرير

تجهالجهودكلإن34لعلأ".ابوريةالواقعة!قفطمانفههولالهالاصة،وامةاللا

دونه:لقفحجةولاالهدفهذاإلى

الحركةمطلبليلدخل!نتوالقلرنساعل!هاتوالقالقالإصلاحاتولاحتى-

نأذلكوافح:"فافالرفض6.الوحد6الدائرثلدالثرعة،دخدهذهكالتأيامالوطنة

عنيُبَرابحلأنرذلكنحأ،يُنحانوضع،وكلثطوير،كلَمجقيرلفونالجزالر!ن

يسح!ولبههاطرية،بمطاهروييهسيثوثا،ويُعزَزالمفطهدةالسلطةوجوديعقإنهلحتى.
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الثظءثتيالعكس،إنه،لليفط،لاللفقر،لعطونهالذكليفاطزوالمُذلّ.العدالسئة،لابة

ال!مللالاسقلاليطابونأخذوالىفممصرهم،عشاعالمسحمرونأصحولعلط"32.

يكونواانيريدونلاوهمالآخر*،"قاهلحتى!عقالقللفحعورةكللونوياًلارادقم،

المسحمرة.السلطةمعللممالحةإم!صةكلفىلك،!كمويحذفون،لأنفسهملااٍبمعرهممديين

حقنحأو،المخلطةالمدورياتjjp-أولشد!ة+"كمشروعبمشروعمَنْولوحتى-

ابلاليايحر!جهةولعارض+."صليالثبطنولاالجزاثر!ات.لبساءالحويت

إطلاقرلفالظوض-هي:"ئح!مفاوفات"اتخايات-اباو-إطلاقوتف:"الفرنسي

وثرطأ.،قهمةالاسقلال،ولويةميزمة6السلاحئستمانونبالاتخابات".ابار-

ونذاعملة.والآلامالمقيولة،وايفحعات،الظلمةالمعركةد!ثدةمدعوماَالظدهذاوكان

منكرر!نةيبنالارهابوكد(الأثخاص،منتزيداَعدداَيُجندابضالبدأأن

الق+،عودةاللاثقطةإلىكدئذ،الواعووعلانملق.قدالمصلحاتدابل!نالمسحمرين،

صعة.أمورأالطرلق،فمفليوالوتوفالأولالهدلىعنالتخليتجعل

ليوضعهايمكنإنماالجزاثر،لطالظئمةايحر-لرمعركةسرورةليهذه،"عودةاللاو"نقطة

مراد.د!دوشكلعل!دهذاوكان.يوصفزيكلتدهلامالذي02/8/5591Xهجوم

معمماطةكلجعلعندماجديدأدلعاَوأعطهاث!،ايورطمنايحريرحركة)نقادوحاول

زيعوترويقدٌد.Jمحدونل!هاددايتها،ليدعددزللمايحريرلجهةشح.أمراَاطمم

ال!ثببم!ثاركةابضلوتجذيوالمراع6خطور6يزياد،الموقفإنقافىالضرورىمنأنلوسف

الومنفى!ي.والدمبابارتشطةصدمرله!رايحضرطالالذيالعملهذاولكنلعه.

جعشمند!درشيقاد!،المسلمالضعبهاجم!قركباَ،نفسهاالساعةولي)02/8/5591(

31،ولةط،واطزوش5Cobوا!ملَعالد،وعينقش!ة،ولفلثوارعالتحررر،

منالمبهوتلحقدهاالعانأطلقتهد6،دقومعأ!الجماهروكانتولما.والحالةالزناقيوواد

لاعماَأمحالذيا!ممعوعفُوهذلاىكر،يومكلظلامات!فذيهكانتالذى،طويلزهن

الثصرهو،الجمعيالففهذاعلى!سعطرالذيالثيءو!ن37.لأمحربهرلعه،تم!ز

الأرلامأما.مأسويةدلرجةبهرةهذا،المضب++يومحملةو!نتالانقام.و)رادة6لي،العد

123)ل!ثبررل!فاالرعة aلأوروب،ال!ثبابظاموالوىذونكصأ!ا.أورو71فهمقلأ
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فطقةليينواتع!ثرفذجرى"دكرارأفىلكو!ن.الملليوألخنعنفأاشدسعكون

والاعدامات،الجماعةلالاعقالات4591:عاملمايوالأسويةاطوادثليهذه،قشطة

المسلم،ال!ثبداخلصضةمحزرةس!برهذهكلاطر،والئنقوالحسفة،السريمة،

جيهةإحماءاتانحينعلىسحين،و!أقتلأ1273ولعانهالرعةالطلاتولعلن

لا!قةإلىبالقاسهلالأمرالأرتامصلابائىالراعلكنتلا12!.تحميايحرير

القالهوةزاداوالمودىدالدمفلالة.واًعجتالطاثمين،يينا!مطعةتمَت!مدإدندى:أنيمكن

Wلدىتفi4iملالةُوازدادتالساعا،لفملهما الممالحة،ليإم!نةكلعلىوقضيلجانين،

95روهرفرىوموثعاس!ها!لواحموتو!ن .H Roherرومزانالداما،الأيامهذهخلال-

الاينحالة.هذهإلى

شدْةُزادتاولىجهةلمن:التانتخانيوسفؤيفوتماتاماليًللعملةوسكون

ابلاد،محموععلىالأمنراضطراباطوفمحالووستعتابظم"،قوىلههقومالذىا!ممع

أن"واطضقة.الشبدعمليزياد!وكستايو-!،جهةعفولىُعُززت،أخرىجهةومن

يجعلأنالرجلهذااخارولدمه.الحوادثهذهعننشأتإفاسوس!لالعامالحاكممسة"

مايونذطئقهقد!نبدأوهو4sءالجمعةالمؤولةبدااخكاركما.الأعلىحذهليا!ممع

صموفإلىيخفمبدأ،المعتدلالجزاثريالوطقالجاحفانأخرىبهةومن559621.عام

الففلانوهكذا.الأياممعأنمارهاعددوكوسغنفهالفرضأصبحتالقايويرجهة

الوطهة.القفةعلىلامحرجمرالمجقعةمفوهـالطالفةوجمعابحريض!ةبوطقهتامتد

لي،الذروةنقطةالوطق،ايحريرنضالمسرةلييؤئف،أوت)أ!سطس(02يوملانوهكذا

الذاقي.نمؤهاوضمنتاطاصة،ديام!هاالحركةلىامحستالذ!ابطلقأوالبدايةمرحلة

ء.الدلعدومفةيقومباعارهالفطل""المؤلَربوظفةفا!ومالنفل!ن

"سرُلُسحقأنالأمرُاضىو!مداللمُ:جمرىاناضىابتبةهذهإلىالوصولأنوصحح

العنفيحودوكدما،للبراع!مفهومكلعذفإلى!الالهالجالغفولكن،4درت""زهرةمن

اللابالا6أنفىلكللبرينين،وصدفالك!دلمإنهوالمسحمَرين،المسحمِرين!نارطقتلي

منونالكقنرلان.يداهلكلالحياد،ولاحتىما،المسموحالأمورمنيكلدالم6ابفعلةوالكة

واطونة.المولى!ومردخهماالصع.عاعرالأخرىاجمةومنايخريب،عاصرالأولىاجمة
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ولييشاعة.الجرائملطولة.وبهرالأعمالجمرواحد،ياَن،يوحيا!ماسيبطق1اوهذ

تجبليكنجح(ندونمن،الأولىمنمح!روةنماذجالوطنىايحريرحركةُقدَتالجزاثر،

علىنفسهالفرضالضرورةولكنواطرية.الفرورةجدلةعلىثالاولئمةلالمعركةابانهة.

فذابظللانوهكذاايحرير.عملومشوىا!ممعي،الموقفمتوى:مزدوجمشوى

حتىالوطة،اجموعةأعفاءجمحدينالدوامعلىدعل6ضرورنفسههويمحالفرورة

وفعإلى!مللكي)يه،بس!ة4ابضالضرورةمنالمعودعبرالتحريروإجمرابهائي.النمر

الكولولالمي.الوضعقلمنعليهالمفروفةللفرورةحدِ

ف!نوهكذاالشخمي،الالزاملضرورةلُمزالجمعةالمعركةفرورةف!ن،أخرىجهةومن

ا!صمإلىيدعىماومحرأ.الأوللالاخاريمرَأنابافلين،صفوفإلىحدثاَيخفممنعلى

يشجبالثرطهذالانوحقأفلاطةبمورةال!ضمليعضواَيمحأنتجلما،لعدوان

لففى،لكنه،عدوَ،لنمرِكلسزلبمحاولةلكلمنعاَ،الداخليوالأمنابجع،علىللحرص

،القولهذامحَإذاوالجد!،الشخمي،الايزام!ثخصَيعق،الحرصهذاعنالنظر

بخاء.كربب(وعدوَموتهوداي!مالعفوهذالاَن،'نذيملالذىوالشيءللفافل.

،الظنونخارجالمسحمَركانولما.لامةقياعدفرضالجمعةالمعركةفرور!ل!نوأخيروأ،

مقاومةعمريمحكدماد!لهالكودونال!،لبطامالمالودنالاطارعدىا!مضءيهدهـإلىلأنه

ليللمثرهـي!ثطدقانونويأخذايحريرى،عملهإطرليجدكدة،قوانينيخشحإرها!أ،أو

وهوفمفاَع!،عملاَالنفيكونوعدئذكوضها.التىالقاللةالمعركةدلكوعمهق!وده

من6اثمرَرالقواعدحمريةالكولو!الى،ابطمقيمنالمفروفةا!مواعدحصريةأماميغع

الاسحمار.ج!بمةلييئاركونالذينأوبككل6بقسوويحاكمالوطي،ايحريرحركةتجل

!عاتبالق!مانةتبران،لمحهقاوبوكلالجديد،لابطامإخلالِكلل!نذلك،وعلى

ليوتفواالذ!نالجزائرلِنلولرلمايأديحةالحملاتلانوهكذا.الساقهذاثلليلقسوة

الجزائرية(الوطةلحركة)%MNAاهـأعفاءثل،وعفوافحد!ثكلايحريرجهةوجه

"اثمطوعة+الألولى+لعملهة.لقط6،المعطاللحلطتيقادوالمالذينأو-الحاجلممالىاكبعة

7"،الجزائردنلدىوالثرف،الفخررمزالأنفاندلك.المملهذاليالمراحلارزأمنمرحلة

لادمورة،وجههلييحملعلطالمحكوميرى.الجماعةولنونالانقادعدمحالةليبالمطعمهذد
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عدالةوهيالتمحز،ضعفة،سريعةدكونقدعدالةعةأيفأجمملكماخيات،علامةلمحى،

ه!.تجزالاالذ!والشرلىالف!ليللحامنعيةَلزالماالقانالعمنمماثرهالسض

لاميل!ثكلاطونة،جملةمعاتجةاولحولئن.للأرهابالحذلنذوالسلاحهوهذاأنذلك

نظمِ،مدأإلىأ!فأيتحؤلُقدلانه(بداَ،!وقعانلاوإقلاقإرهابالعدؤوواجهونمودجي،

لقدعالوحهد!الوسلةوكأفااطشودةولمحُع،الاتفرور!علىالسلطويةدقدَمُحهث

ولارعالة،أيةلهايكنلمالقالتأديةالحملاتلمضلاب!ةكذلكالأمركانوقد.الحجة

دام!ةه،.كوية،الداخلةالواعاتيعضدويةليكذلكالأمرو!ن.للموالفقديرعن

ايحريرحركة!اريخعلىالشهاتدعض7،دعدهتفحلمالذىرمفانعانموتويلقي

يثبةجوفليأوغاتيليكُلواالذلِنالطلالييعضموتليكذلكوالأمرالوطق.

ثلوقلال!ثت.ومح!ررةلدان!ةللفكر،معاديةلوعةكفحايا)!ي*لةث!،"ْ!"هه!

صفولىفهاعالتالتىالظونمنالموجةهذهال"ء،فل!ه+،والريةالشكعلىوىليهذا

قاسة.6معالاالجزائريةايحر-!حركة

الاخراس.أ!المسفح:ابضلكلروفلرفهالففلةالمرضيالتشوههيالسةوالالنون

القفهةو!نت،الداخلمنلهاعدو!محاولةكلمنالورية،ايحر-روحركةلولايةمُمذيذا

علىكمدالذ!العدوّحهلعلىوالقَضءعفولها،ليابسىَاطائنعنالكضفليلنصر

".6ادJطر+حمان

معرفةُمعهالمعبمنيمحُال!د،منمدىَتلغالسكولوجةالرهالةإنالاطر،هذاولي

كليثرَهان74،المزتفاط!قيواثمثلا!قي،المزتفلاطلألناطاين،منو!زهابفال،رلمحق

لاأمرالقالحفاتو!لت!7.دمويةو!طهبراتعمهاء،ثهاتإلىالاحراسويخقلبحكم،

الولايةداريخليصوداءفترةَضدار،الصدفاوراتجراءمن!واؤدههدالذىعصروث!،الضد

ايحررر.حركةالداخلمننسفصقأهاجسأاطلألنو!ح.13ال!ثة

التىالثطنَاطائنُيُجسدُاثمدَسة،الوحدةساعةوليالوطفة،رالحمةالحماسةصهي

الجماعةهذدف!نهوبايالي،الجمعيبايمينخثالذ!ذاكإدهاللنات.كلرأسهعلى!قع

الجماعةهذهدُيهدًداخإَخطراَويشكل،الجماعةمنيخزألاجزةالحائنانذلك.كالا!لال

نأإذأمجاد.بلاموتولبهه.الموتهيطجعهة،6بصورعقوبئ،ف!نذلكوعلى.بالموت
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أنهاعبرالذيأ!أهوللالمثزكة،المعركةلي!ثاركأنرفضالذيذاكفقطلهساطائن

داكأخوأ،وهو،الوطنة.االمفعةأجلمناصتُثهدواالذيناوبكموتُالهاملالأمرلس

،أخرىمرةالجر،مغإنهلهم،،المعركةتجالعةهؤلاء،انعاثيفمنأنمنددلأالذي

أيثخاصاَيُلؤثُمابمقدارايدنهىمننوعال!فيالموتوهذاالصفوهـ.منجمرجعدما

هذهولكناطاثن.لاعوتبالقاطاصةا!مو!!سُرماوهذاباالمداصة.يتمحونأع!ا

اطالمة.وا!اتمىالأعالإرهابالالماهـإلىمنلنقلبالملالة،

لوماَرلمتلقدايحرووجبهة(ماهذا.علىمأسو!اَثالأ+منوزة"دكون(نوبمكن

وأن6،المزهذه!هلألاهوالاَنوالمهم.74الفرنسيابثىباواتمت6المجزرهذهمسزولة

ايحرالر،جهةعنالمسؤولينتدماءمنكلرونيثهودمlاوهالكالأضواء.كلعلهانلقي

ضقألكنَ.المجزرةهذهلي75التحريرجهشمنفر!بمسؤولةيقرلونايحرير،جشأو

28/5/مذجمةكانتإداعماولبرهن،الوقائعضقةيك!ثفلكيتتمأنيبيفهجةبهر

صثىمنكومالدويدعلى!لاَاترلتقدمقوزة،هنقريا،إيلمانبقلأهالىك!7،91

دئكلميزماَوكاناطاج،لمصلىولاثهعلىكللدوارمنالالقامأرادإنه!الايحر-!،

تامواتدالدوارهذارجمالأنغلأو!دواهـههـ*.لويهالذىللؤرةالمضاديالعملخاص

خ!منأ!معدأودبحواهاجمواوأفمايحر-س،جعثىتوىضدترحمةلابخفال

نأيمكن،للخائنابمودجهةالعقويةولاالانقام،لاولكنهاك.منيمرّون!نواالتحرير،

إ!لمان.يقفيوقعتالقالمذبحةوحثةلبرر

علوعندماعاية.الاَنيمح،كوسة،الأمللياستُخدمالذيالففلانوهكذا

و!د.وصدهوباتإرادله،لفرضوسلةالعفايعخدامليأناك!ثف،السلاحايمرد

الاَخر!ن.معمثكللأكليسويةالوحعدةالوسلة(م!حويهلة،آخرالنفهذاكانأن

الصات.كلعلىو!غيالمعويات،كلىئحلسحريأحلأثمحالجديةايمضةف!ن

الفعلردودُ!كونلاحثتمرَدحركةكللالملازمالففمنالجالبهذاأنلهد

أدبوجدولفدليه.الأساسيالعمرالؤلفلااي!م،نلمندوماَنض!طةالشخعة

هذايثأنمنللرلعاجمداتمىويذلواعد،اتيه؟اتلأخلاقيقاد76!ملص!ي

جملةهيالأضر!هذه(نمقبرأالجزائرلة،ايحرروحركةلي"المفرتة+الحوادثمنالجات
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هذهتفيلمحثولشا.الكريهةالحسالاتو!مفةال!ثخمة،اطعوماتمنصعة

جشعاصربعضأوايحرير،جهةناضليدعضاردكيالقوالمد!ة،المةالالراطت

منالرغموعلىاطارجي-العالمليفىلكعرضاطينذلكليالمعبمنكانولكنايحرير.

يابزس+،مقلو!يب"،يدينأنبخىلملانهللاسحمار،المعادىالنفلفثلتمدحلالونأن

القفر!اَ،الفزلولوجةالوحث!ةلذهابورىالعمللييأنفسهمأهواالذين6الأضهؤلاء

هذهعنالكثفمحاولةلي"نم!6نفهاططهذاولياياريميي+77.الافطيدويعذمايُوتئ!ما

الئوالعر!هةالعلمةشهلبظرياتمحالاَيفسحفانون(ننرىألريقة+78،+الثمالالطهر!

عامة،لمور!أفرتيالشمالالاجرامطهعةصلالجزالر،لي97السع!ريةالمدرصةلاضل

نإ:"الفولإلىيَعلصثخصة،حالاتِجملةيُحقلىأنويعد!.خامةالجزأئرىوالاجرام

العصجة،للجملةخاصنظمنهجةإرنلستتحه،وعفوالدلاعت،الجزالرى،إجراصة

84.الكولو!الىللوضعالماثر!اغصعلةهيدلالطع،عاتمنأصلهةعةمحردولا

العدوانعةهذهعنلعرأإلافعها،تمزلاالئوالاعداماتايثوده،ممارسةولست

ناالسطسالوعييسطعلمالقالاسحمارية،6السطرليالطوعلةالشينخلالايراكمة

o-Aروكفلعرلى WI.علها

ليالانسالعةللمهادىال!ملالاحتراملعمنثواعدوفتقدايحريرجههةأنوالواتع،

ج!شوضعهاالقالع!ثرالوماياففيرهكذاالايعحمارية،السلطةلادنازلالقالمعركة

علىالقظءليالدولةوللقوانينالايلاملممادىطبقاَالعملاياية:الومهةجمدالتحرء"

:يجببخاسهيقولنراه،الفدائيعور!بقدمالأولالعدؤ!وموعدها!.المعاديةالقوات

فىيدماكليمعواحدةويكلمةالعدو،معنموعة،البردريةأوا"كرةالأسايبأننسىألا

يُنعوهكذاابضال.تهجةليمهايثر!ألرأيفىلكوراءمنيكونأندونالاَلام،خطورة

هوانهيدكّرأنوعلطال!ودات.(قسىطدلةتحتالنف(عمالمنعملكلعنالفداني

مناطامىافدفلانوهكذاوأطظل!،،وزوجةت،أصمر،وأخوأوأخواتأهل،لهأيفأ،

ابوعمن!طوراَايمردإعطءيجبيلي:+مايقولالمومام.لمؤتمرالصعاسيابانأهداف

معرونة،سهاسةوسلطةابث!،لثخهص)ايالدولىالقانونمعنحجمايجعلهالذي

ايحرير،جهشقلمن6المحرَرالمناطقعلىطعيوأثرالىلملحرب+!ه.لواننِن"واحرام
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والهادفة1صيا-سلي+اب!روكامو"،اترجهاالقالمدنهة+أن"افدنةثمسلهما-جه.(إدارةوإدارهَا

لانولعلأ،الوطقمه.ايحر-سجهةقهلمنكثجعاوجدقدالمدنحنالأهالمطحهاةاخرامإلى

حق9491Jrعامالمبرمةبخعفافاتاتعلى/026/0691ليوافقتالموتةالحكومة

يممي،لانهالراع،يدويلالمذولاجمدطراٍلييدخلايدلررهذاكانوبنث!.الحرب

.!للحربالاذما!ةالمادىلاحترامالموكةالحكومةتجلمنرعأotايز6لاثمالل

ليحتى،تحيقلمالوطقايولرجمهةأنلانون:"ويقولتماماَ.!خبلم"الأخطاء"ولكن

تحزمالاسحمار،انجمانبمن،فخامةالهجماتامحريعافيالثبفهها!نالقاللحظات

حرليلي،الشعبعلىإنللحرلي.الدو!ةيا!موانينجيشهاوحداتوكذكّر،العملصوريعض

قاللاَ:ويضف".رحثةبدون-كلبحأنيجبولكنووبح،أنويجب،يربحانايحررو،

اهليتهعلىمعرمحه،لوةعلىبالاعمادواحد،آنلي،يبرهناًنيجبايخلفالشعبإن"

الثعبفىلك،الفاصلاصفرليحتىودأده.أعمالهمنواحدكلدمفاءأمة،يكونلأن

"!و.الممةالأمورمنهذاكلْولكننفصه.علىمادةوا!رثفوفاَ،ا!ر

!يعالأ.رعتَ،وجهأللملا!الواقع!دَمولاالمبة.الأمورمنكقههذال!نوضاَ.

tوليالملاصَ.الرجلومن6المحزممنالهربود،السريةأللحطاولسعةالشروطولي،العمل

أترلاول!بالموتووىالذىفىاكلدىوالألمالفبولياثمثل،والجونالضضلحظات

الممدعلى،والكراهةالالقام،وحب،العدائيالثررينتبأناثملَرمنانوأملقاول،

يجبامر6الكرلانذلكوعلىله.والمفكًرالمرالبالنفعلىالأهواءفجريخلبكما6لي،العد

العمل!مةإعلاءليخاص،بثكل،النقصبذاو!رزايسحس.جهد!ايةعلمدكهالبحث

الساسةاكوراتركرىدفنطَاضاراًسهاسي،هوماكلواضارالمادَى،والال!رامالمباثر.

المسلَح.ابفالاندلاعتلالسماسةالأحزابكاقوم!نتالقالعاثة

كلْاًنوالحق.العمللطوايشقايطهمكفايةعدملي،كذلكالمرةعنابحثوجمب

حر!تجملةكؤلّفالق6البهرالسلسلةهنحلقةَالثورىايظمداخليمحفافل!

علطيغفيف!نهوهكذا،الجمعيالعملمنتجزألاجزءأيصهحنافلوكلالوطق.ايحرير

،معزولفردعملمندكونأنيمكنلاالقرفلالاكه،،عودهعلههيففيإنهإلا،مزاياه

حهثومنذلك،وبحكمياردرمو.لمةاشخدامأردناإذا"،الجماعةلي"!ئنِعملمنولكن
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لياردبهتالقالأعمالكلعندومأ،مسزولةالوطقايحريرحركةلاننظم،كفهي

أعمالهيدلألراد،إلى!زىبأعمالهذهلستوركالها.عن6بعد!نتإ؟احتىإطارها،

هذاعلىالأخطاءمسؤول!ةَتطللُقلمايحريرجهةأنغروفعفها.ابظمةنقالصعنلعئر

السلطةإلىعزقااًفاطما8،،قكمةبمورةرعةتسويةسوقاأفاإمالهيداك.أوالإنان

حلتالافنفالها،ونطَمتالجماهر،بخةايحريرحركةتامتوكدماالكولوناية.

الجماهر.نذهابظمالففتجسلىأنافىلكاعمالها.مسؤولة

المنظمالفف:اثفيالقسم

"ألرادإلههيرجعلكي91،!رعامايحر-سجهةأصدردهكبليدقرأأنوسناولي

و(كموسىرجلعملإن"يلي:ماكيراَ،نططَنقودكعف+:وعنوانه+،الجزائريالاطار

هياهل!،محالأمويكهأوفوننالول!ون،أوكوليرر،أودولويولا،ايخاسأوديوتلان،أوبعل،هالن

التسهق"يو.والوزيععلىاثطلروالفهمالرلطعلى6اثمدرأىاينى،عقريةعلى6نعةرأئلة

ايحرير.جهةتجلهننا،إييأشرالقايطمأهة(هلتمرةِمنوما

حركةينىدرك!زددأ.91موجويلةادولو(لي"والعشرينامنين+لجةاجتمعتانلفذ

وصططههة-وكال-الأوراسهي:ناطقهسإلىعدئذابدوثُسمتالوطة.ايحروو

39.وهرانو-وا!ملالل

ليفهمللا494.المناطقعنمسؤولينحسةفعها"لوريةلجةإلى"الحركةإدارةوسُفمت

معالمبهةالزىابضالتجرالآمناسفادتتدالحركة!نتولماونقك!.الحارج*

نواأولالسرَية،منثرجةبهبرليأنشاْتل!فا،4791عامالشحالذي6اطاصاينى

كر"ألولمبرأول!ري

اباطق،م!ؤولطأنإدلدا!ته.لييزالماايظهم!نابفال،منالأولىالنةوخلال

حقهقي!وزيعإقامةيستطهعونلاجداَ،محدودةوي!ثريةماديةوسانلإلايملكونلاالذين

واحد:أنليوكلالفدعدةيقومونوكانوا*.للأعمال

ي!ثرحونسهاسهونومفوضون،الأرضعلىالمعركةيقودون،عسكريونرؤساءإفم

ي!ونسر،وأناء(للحركةالضروركيالماليُحفلون،أموالوتجاعوالمسنح،ابضالعايات

...والرسائلالبنات
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نرىحئىالمومام،مؤتمرموعد،5691عام(أوت)أغسطس02يوملطرأنويجب

المومام،لمؤتمرالسطصابانامالنظ!مة.ولنىسهاسلبرنامجنفسهالُزوزايحريرحركة

دورةهي"الوطةالتحريرِحركةَ(نلمؤكْدأن!ست!علانهايظ!م،(مةعلىفىكَرُالذي

ايفاَ:اوفوضوى"هوتمزدويستفطمة

نستي،*محدود،أولوضو.لة،عة؟ىتمرَدات6لرنالجزالورة(نعلىتمقدالبرهان"إن

نطمة،!ة6لور،العكسعلىلدناكنا،(نالبرهانتمَولمد.الاضاقومم!روه،ساسةتادةولا

ابهائي".ابمرحتىلالسرانعلى!لرهاركانِصةبلمنمقودةمركرية،وطهة!ثصة،

ايضا!لت،لطولهذهكمانتماولمحقدارالممركة،تحيوضايحريرحركةكانتماو!قدار

القابفا!ةيابظطتالجماه!رر!أطررلطهلأيفاَو!نتابظل.حرَليولتالملفسها!مق

.5691-5591العامينخلالألشت

للطلابالعامالاتحاد)أيولضهلهه!ولبالحمئىماداخلوجُندوا،الطلابعحفلقد

الاتحادUGTAاهـداخل.والعطلورأ.5عاميولوليايشىالذيالجزاثر-لنن(المسلمين

اًو،(اهـ)ولحضأولداخل،واقير،91كريثهرالفري(دالمؤسسّى(الجزائريينللعمالالعام

شمبرشمبرليالمومامرمؤتمانضاد6عدا(نث!مالذىالجزالر!ن(ليجارالعامالاتحاد)

لرنسالرعايلرنسا:لطدنطمهاتواعدايحريرجهةأرستنفسهاالوالشةوليكووأ.

ودلج،سويسرا،ثلأورودا:لياخرىدلادإلىدايدردجنشاطهصهماالذىا!حريولجهة

يدانسعكون،5891سهتمبر(ستمبر)91يومموكةحكومةإقامةأنثمواطالا.وألمانعا،

ننىسرورةليجديدع!دسبدألانهودايالميالوطق.ايحر!رحركةداريخليجديدأمرحلة

الذيالجزائريةلم!4للجمهوريةالوطقللمجلساثائةالدورةاتجماعلدى،ونسقهابظل

لجبهةالداخليابظامما:لأسهسصنننمَينو!قرايحروو،لجشالطمةالأر!نمةنمشح

."الجزائريةللدولةالموتةرالمؤساتالتحررو،

نمملينهحثلكيالنمينهذينعلىسقمدالمومام،لمؤتمرالساسيالحانعداولمحما

الوطة.ايحرروحركة

لينلقابلأنتلاطركةفينخلفإلىشء،كلتجلسظر،أتا،الوجهةهذهومن

المتهعة.الممارسةولينالمقرَرةاينىمبادى
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أ-البنى

اباحة،هذهمنيو،اللاد.!ريرهيوحعدإ:عايةإلىالوطغةيحر-س1حركةنطهم!دلى

حركةيوسغ،الأولىاجمةمندثخصْ،وهوالهدهـ.فذاالمقامةالئيميضع،للمعركةسلاح

Yدالئسهسمَىماوهذا)الم!نليايحر.! هذهداخل،اخرىجهةمنسضق،كمالألتة(،

العموديهْ(.لابنىلسمىيق)وهذهالعملبجعضرورياَاصحعمل!سماطركة،

الأرضهةأوالألضةالمنىأ-

يجبلىظنفال،6اداالمومام*لمؤتمرالسطسيالجان*حسبالتحردر،جهة!لتو"

القو!وهذه.للثعبالوطنهةالحماسةثرالئالواسة+،الموجات"لوجطعلى6!درلكونأن

العارمةالسل6تولتهذدكمالتبذدالابخفيالشعي،المعبدلطهرالقو!اوملاالق

خفنلي،عالملعملايحريرجبهةتامتخحة،ولتةإلىتحويلهاأجللمنوهكذا.الرمال

م!ن.404.كلليموجود!لكونأنهيإلهالابسةاالمضةو!ت.الرجالملالنِنخلط(و

ليم!نكلليعغوياَايحريرجهةإفامة"4الأولىالمهمةيجعلابمنكانفىلكوتل

وكل،مزرعةوكل،مشروعوكلحن،وكلدثئ،وكل!رلة،مدت،وكلكلوليابلاد،

كلة..."*"وكل،جامعة

عنوعُؤضجديد،منالوطنهةالأرض!قسمتمالمومام،مؤتمرمن!بدلانهوضاَ،

:بالولاياتا!مديمةاباطق

للزمةجالعلىتْمدوهيوابمامشة.الأوراسمنطقةك!ثملوالأهمالأولىلالولاية-

نهنرين،اريس،يات،ايالهة:الرئههةالمدنل!هاو!قعهـ!401).الحفنةمنوجزء!!اعه

...Khenchelaخشلةوالونز!لغا،وعينبسة،

والايدوغالقلجالْفوقتمدوهي.تشطهةفالفطقهاثالةولايةاليو!قط-

Edougbوسالقاَ(دوناعالة،لشطنةاكل!ة:المدنلهاودقعالالور.سلسلةمنوجزء

(هراس.وسوقGuelmaلالمةوج!جل،سايقاَ(لمحلل)6صكعكد

وابالورالجرجرأ،جعليسلاسلفوقتمتدوهيالقمائل.فطقةاباثةالولايةوكفطي-

،Bتههـ63وابوير،وسطهفساقأ(اوجيوجماية)اوزو،ليزيايالة:المدنو!هاواببن،

..هوعزازقة،المحزاناعوذرAkbouوأتجو
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ونحاؤ+ءيه!+،وال!رىدلهدة،جالةلىوتمدالجزائر،نطقةالرالعةالولايةودفطي-

المدية،يلدإ،الجزائر،هي:المدنوأهموالحضة.،وابن،الجرجرةمنجزءعلىالثرق،إلى

....والأعام"!ء+،ونس،وثرشال،مل!انة،كلاري

عموروجل،Ksourالقمورجمالإلىتمدوهيوهراننطقةاطامسةالولاية!نطيو-

Amour،و!مسالاTessala'المدنو!ها.أح!هداه9وارسخسوالوالطهرإ،ودلمسان

...سمدة،للوآ،ت!ار،سكر،منة،ومةندر،نممسنا،ن!لما،انوهر:لةنا

المدنو(همالمحراوى.الأطلسحنىوتمدالمحراوبة،ابطفةالسادصةالولابةولنطي-

....ورتلةالواد،،لقرتمسعود،،حاسي،بسكرةبوسعادإ6غارداية،،الأغواط،الجلفة:هي

لق!همكلويشمل،والأقساموابواحياكطق،منعددإلىعسكريأ،ولايةكلْولقسم

الم!ثاقي.ودواركلودالدواراتعلىفسم،كلليإدارى،

إلىيابطرالجزائرمعركةوخلالالمومام،مؤتمرلعدخاصنطامللجزائررُفعوتد

وشكون!ها.هامعملأيعدلهالذيالماخبالضجبموالى،كعاصمةالمركزيوفعها

C(ء)ولولدابويرلجهةالتفذلةللأدارةالرنهسالمركر91،4-7!كو!والشواتخلال

للالةإلى()همم!للجزائرالمسقلةابطقةوقُسمت.92/8/5691مزتمرعنانجقتالق

ويصملالجنولى"8!ثملابايوا!مطاع4المديخةقهمركر!طيالأولفا!مطاعتطاعات:

مدنة،جزرالىوالأحهاءاحهاء،إلىلدورهامقسمةالقطاعاتإنثمه".5العربالثالثاثمطع

4.عفواَمه31منتألفالقللمجموعةعملم!ادينوهي

وكان،ولولةAاالأرضممموععلىيثاكهايايلرلجلوسغالتحرووجهةإنلرنسا،ليأما

قسمالفردسهة،الأرضلأنلكوكلىالجزائر-!ن.العمالل!ايتكثفالقللمحاور!عاَتمفىلك

ههه!.نواحإلىثموفاط!،علا،فاطقإلىنفسهاهيق!م،ولاياتستإلىلدورها،

الجمعودثملالمركر""ياربىالمسماةااربس،ولايةهي،الأهموهيالأولىوالولاية

الاري!المسط!ادلةالولا!ةلعلما!أقيثم!ر.المحيطةال!ثوارعطارضمنالداخلابار!سي

+الألب-s"3اثابةالولايةلأفينماطار!ا.النوارعوراءمنلالعاممةتحهطوهي(،المحط

غربحماول"ال"عnوعلىلون،مديةليالموصدالس!دنايجتععلىتمدوهيالمركرء،

:اخرىولاباتللاثالولاياتهذهإلىويفالىالثرق.لي!أeوالالسافوا
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،اللازوردياثط!علىإعداهاتمتدعلوينينفطمتنمع،الجوديولايةأو،ها-

دازيروسانHendayeنداىحقالرونوادىعلىاكلمحةوتمدرمرس!لا،والبروفان!،

Saint- Nazsire.

الألزاسكطيوأخرى،اللورينلفطيعلانطقةمعال!ثرق،رلا!ةهيوثالة-

Francء!ه،!!كولقوالؤانثى

-jةلى،ولء+!طمنا!حليالثريطضنعلعانطقةمعالشمالولايةهياثابة

ولط،نالانسون،ثلوالضعت!ابجمةالشمالمدنعلىتمداخرىعل!اونطقةدلكرك،

jورو! Douai j RoubaixلانسLensومولوجMaubeuge.

شة،إلىأعغاء3منمؤلفةإداويةلجنةالممَة،ليايحرير،لجهةفرنسالرععلىو!شرلى

،والمال،والدعاية)!لتالعم،اثطتطاعاتمنتطاعداطاصةمسؤويتهفهملكل

ايسلسلهذادرجاتمندرجةكلولي4.(ووالمداموكموعاتالاخماعة،وال!ثؤون

الجماعة.6ا!طدلمهد(لعأ،لجنة(الدىليناالممادهممدلاحة(،(مكان)فطقة

إلى(ىللمسدَس،لأوضةAالحدودوراءماإلىايحر.!لمجةلردسالرعنثطويمد

هامةسوثاَالنريط(ورولالطءلفالقللكخاصلأه"4.الفدرالهةوالمافاللجومويسرا،

ولرزيعالطلاقمركزلها!دل!تاسها!ا،وةايطلط.ىوالزليالشرقدأما.لل!لاح

ودوذلى.الممربإلىأورويامنالقادمينوالرجالوالأموالالموادإرياللتحريرلجهةكسمح

ايحرير،صشالأساسةاللوجكطالقواعدقعةنماوكون!،المهرليولط

جهازهاكلمع،ال!فذيهالحريرجهة6همادإيهمانحل5791-5891عاممنواعاراَ

يحتشدالقالمدربهة،والجزائريةايودسة،الجزائريةالحدودودقسم.الضخم-الادارىالعاص

وفطقةكال!ة)فطقةفهمالكلىفطمتنإلىايحريرجعشتواتمنفخمعددلها

هئةمقراهاالممر!ة،الأرضده،أهـ4ووجدهالونسهة،الأرضلييماولفارجنو!ة(.

ويقى.العاهةالأركان!ةءلفانوهالان484النر!ةوالقادةال!ثرقةللقادةالأر!ن

العامةالأركانمة!إنمثاءوالمر!ة،الثرق!ةالمادلنِحذفلعدحتىقالمينأء.ه(اثمرانهذان

وعدا.!اولالجزاثريةلليورةالوطقالمجلسلانقاداكثةالدورةليالتحرورمش)خأولس!
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لمؤتمرالسماسيللانالمكمَليناكئ!سين،ابمينلئ!هاتمالقهيلفسهاالدورةهذهانذلك

الجزالرية.للدولة"المو!"المؤس!اتوا!حرور"لجهةالداخلياتم"أيالمومام:

جديدأ،نطمأالكولولطل!مالنطمحلثحلْانهيايحررولجبهةيابسةالقغة(نوالحضقة

هذهوبرزايحرير،ثثرلطقومالقالوطة،الدولةدنىالاسحمار!ة،الدولةدىامام!ضعوان

نزيدولنايحرير.طركةالمكركةالمستوياتكلوعلىاثطمة،الئنحتلفخلالمنالارادأ

.112الئكذهإمحازايذك!على

المترأكبةأوالعموديةالبنىب-

مرتمرمنبل!اَإلامقا!لة،كسلطةالاسحمارية،السلطةتجاهالتحر-!جهةبرزو،

التىالسزية،الدولةينىأتَهمتكدماالقالم،ابالاممعالقطعةتمالحين؟لكوليالمومام،

الكولونالة.للدولةالجذريابفيفىلكا!ماعدة،إلىا!ممةومنالعملةالممارسةليضقت،

والعسكريةوايفذيةالتشريمةابلاتبلة6(الظد)أوالإدارةولغم:اهم!ير4م

المسلَح.للمراعوكرئتلاتلسلطة

المرجعلهوالموماممؤتمرأدشأهالذي(NA)الجزاثريةللورةالوطقالمجلساما

I.المنوحةالمالةهذهويستالجزالرلة؟48للور!الأعلىوا!اؤايئريعي uكلطةالمجلى

جهةلمؤتمرالانقطاعلمزاتإلا!صغللاابطرية،الوجهةمنموياَ،امرأإلاللورةعلا

الأعلىالمرجعهوايحرير،جهةنطاممن621للمادطقاَلىنه،نفسهالمؤتمرهذا(ماايحرير.

(.623أمامها.)ا"دالمسؤولالوطقوالمجلسللحهة،

لج!هةمؤتمرمنماإدالاسقلال.حتىالأعلىالحكميطلالوطقالمجلس(نوالوالع

المجلسوسعملالمستح،ابظلخلال02/8/!وأليانضدالذيراكلعدمغ!دايحروو

القالعامةالسطسةتحديدالجزالريةلثور!(علىكمرجعدورالههـ"4يخلفخلالالوطق

دالاختعارهم6bApوزياد،itsهوأعفائهو!صنالتفذ،علىوالإشرالىجماعها،يجب

الحكومة(والطمة،الأر!نكهتاًجهزه،وإن!ثاء117'!أسسةنموصوإلرام"48،المشرك

للزمقراراتاتحياذليالوح!دالملاحهةماحبهوداعتاره(عفلالها،و!سمةالموكة،

وامعةمحالاتثركاياعدةاتجماعالهانإلا448....النارإطلاقوقفسماولاالمسقبل،

واسة.عملبحريةدتمغانايحردرلجبهةال!فذيةالادارةخلالها!سطع
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هؤتمرعنابفة012والننمز4)س!حح(ايضذ!لخة944املأالممثلةالتفذيةالادار!اما

يومألشتالقالجزائريةللجمهوريةالموكةُالحكومةُلأعمالهالقوملسولىالموهام،

91/9/5891Xلأعهاء!قومالمويةاطكومةل!نالموته...*.سسات4*امنأ8للمادةوطقأ

وهيالنها!ة*.المؤسساتوقامالوطة،الأرضنحر-سحئالجزالرلة،للدولةايفذ!ةاللطة

طالعذاتالناتاتعلىايوتليالحقولهاالفعاك،الطويضليعلاحمةرات

القالاسقلالحرليسوعنالمسؤولةهيخامة!ورةأفاغر.02121(للطدة.)طفاَلولى

91(.)المادة".الوطنمماععلى،رلكعنلفلاَ،د!ثرلىوهي،يالأولو!ةتحيمت!

ولشكلالجزاثريةالجمهوريةتهامعنواحدآبليالاعلانأنايحرووجهةاعبرتوثد

دعث،أوكادعادةور،العدممنكللقلم،جزائريحكوميكمانعن!مصالموقثةالحكومة

الفرني.المزوتلموجودة!نتالقللاسحمارا!لقةالدولةرمممن

يخلفة،طكوماتولملمهالموكة،الحكومة!امعنالاعلانرالقتالق6المذكرو!ملن

لما،احرافكملطلبلانالشرلىفمااليينالجزائريينواطكومةالدولة"أناباسهة،يذه

االمضةرلست.جدولمنلئتاتدتمانمؤستانهاللجملديدلن،!وتونكطلينثولظنلا

نأسقلحكومةالضرعي،الهعثككرصهيمابمقدار6،جمدالدهكومةالإعزالىعردهي

واطكومةالدولةإنولهذاالوطق.ايحريرنفالحىلييمَإنماالمثوهذا"422.وجدت

يهاسة-أجهز!منهنالكماوكلحرب،حالةليماالظرولى،هذهمثللياباثين

إدارةهيإنمادونس،لطالمضمة123المركزيةدارةiلافىلك.علامة!ملإدشاؤها،تمإدار!ة،

ومنالسهبرفذا124,لَحُلَهاأنعلهاالقوالمثكلاتيه،لقومالذيالمملككمحرب،

)حماهالعامةوالالمالاتاطربوزارةهيظناَا!بر6الوزار!لتالمرضهذاأجل

الحكومةيفاتونحتلف،الوزاراتنخلفلينالا!مالونمينالحردي،خططيوفعالمكلفة

صشالأصاصةالمراكزنخلفلينالسلكعةوالالمالاتوالمخايرات،اطارج،دالموكة

منايخيفأمكنلحا،ليالأساسعةLI.Aplj!قومالقالأخو!هذهاداراتويفغلايحر!ر.

مرفة.6دمور،العملنسقامكنكما،ملحوظ!ثكل"الداخل"عناطارج*+عزلة

الطمةالأركانهنهةطريقعنايحروو،جشإطاردللعملالتسقهذاثلفمنولد

(MGوجمالفي(وناير)ديسمبر،9591ديسمبريثهرليالوطق،المجلسدورةليأدشتالقى

392



رئساَللمنكانالذي،مدينيوالصد6يقادالأر!ن،!ةوسقوم.9591-0691عام

ابزائردة-اطدودعلىالمعسكر!ايحريرجشوحداتنطم6،عادالمر!ة،للقمادة

ابعد!نمابمقدارالولالات،دايحرورجهشعملوتشهقايولسة،والجزالرية-المنرية.

لان،الحالويطجعة.يذلكيسمىنetancheiteمامحهماوكذلكويثال،موري!خطيعن

عمل!راقبالقالموكة؟42،الحكومةلسلطةخافعأيطلاوللو!ة،الوجهةمنايحر!ر،جش

يؤكد،ابتطة،هذهوحول4.اطرب.صلثؤونالوزارلة"اللجةطر!عن،العامةالأر!نهئة

طي؟مالودلى،لي91/1/0691يومالملاعلىاريعالذىالجزالرية،للورةالوطقالمجلسكصريح

الوطق،الدفاعلشؤون،الحكومةداخلوزاريةلجةإنثاءأومتقدالموكةاطكومةإن"

علىنساَالعددكوجشواسقراوابضلِناميولكن427.عامةأركانشةلالرلهط

هذاكل،الأركان!ةإدارأتحت6قوومؤطرجديأ،ددرياومدزبالتجهزحًناطدود،

الموكةالحكومةسلطةعنلهينأى،العملدواسماَاسقلالاَتملكلاناهمشفذاسهسمح

عل!.عدأرقعأهوصمحالق

منالأخرر!المرحلةليإلاعبة،دمور)!طهرولن6،جادعةقخذلنالاخلالاتهذهلكن

شهديايحرلهربهة6قادانلوطق،Pابصلخلالai.الاسخلالكةعلىالمسنح،ابغال

.والالضاطوالانجام،6،للوحدالهادممأالوجهفىلك6،القاعدمسوىوعلىاطارج،لي

وجمعالسماسي،الاعلامطردقعنودائمأ،لعلهأايحرروجبهةِ!ورُكان:لم!طعدهل!ى

الثعب،طقاتكلَيَمسَنطهموهووايظم،الملاج!وقئةايطوعين،وثول،الأموال

ال!ثب،وداخل،الأرضعلىويحقق،سريةإدارةلوراَوينشحابشاطات،مناعدويفم

ايحروو،وجقايحرلر.اجلمنالمسنحابفالليالطتاتكللعىوطةدولةحفور

كلليوقماللةكدد!دئالمومام،مؤتمرمنددءاَمُجَهَز،النضاللهذاالأولالعانع

العصدات()حربنضالهيطرقةالأدمار،منجعثىواحد،ن3ولي؟لك،بحكموهو.الولايات

المكشوفوحلهوالوانه،وانفاطه،الموحد،ولبسه،1تهادىهعبخاه،لظمي،وجهش

كما4،لهاموالمظ!لةالربهذهشاراتوكذلك912نهعدّد!ركيلانوكذلك428."للأسلحة

والكة)!ه!ى(والفرتة!("!لفوج)ءه:وحدالهنخلفت!ركبمحدد!هي

131)ءن! )compaوالضلق(bataillon).واابطقة،أو)كالولاية،عسكريةمنطقةوكل
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لالم!ملايالعمكلفبنمعاولبن،وللالةعسكرى-ساسير!س!ودهااالمسم(اواباحة

الالمالات.-والمعلوماتوالمسكرلآ،السطسهة

الموحد،ملاسهلهم"كاهدين+منوالمؤلفالواضحابطمياصشهذاجالبطلى

أعمالدضمكلفونالمدفي،باللاسأدماروهم+المشلين".فالكلان،صلاحهموعليم

وا!صم،الفرنسةا!موىنقلاتعنايحريرجثىوحداتإعلامالأولىودالدرجة،ايخريب

نإمهاثرةبقل"يلي:كمامهد!لنالعر!ويمفهمواطراس.،والمراسلينالأدلاءلوطفة

ايحرير،وجهشالتحرير،جهةإلىلابسةهمخاصأ،لماساَ!لسونلاالذينالرجالهؤلاء

ويدذونيثضونالمس!لينإن+432.الحيللكائنيابسهةوالأعغاءوالآدانالمونبمثالة

المفوضلعملافأ!زَزإنماوهذه.الشعبولينالمحعرلرجشلينالولمحقةالسلإ!ة

للثب،التحريرجهةوتراراتلوجهاتيشرح،الفرعمستوىعلى،يقومالذيالساسي

وملةيكونأنيثالهومنايحرير.جشلا!ومالقللعملماتصيال!طالمعنىيضرحكما

له.lواصوللقه،الشعي،لمثكلاتنقل!

،الجماعاتكللقممبهة،الثعب،ودينايحرووجعشدينالو!ةالصلةهذ"اعحتولقد

علىركرأنيعدإلهااثارتدالموماممؤتمرلانوكانال!ثصة.الجماعاتبقل(و

عمقاَ،كونهعلىالهطيءالفككهذاإنقال:"6والكولوناية،الاداريةالأجهزهاضطراب

لعمللورلةإدارةلانواصلاَ،.السلطةنلا!ةلناميثملثوء،الأحتد،الفرنسةالإدارةلي

ابهدين،،ضمالمركلب،واشفاء،للتموين!عمل6واجهزصرّية،جماعاترمعهاالاَن،

إلثاءجديدأفعطفأدتخذالتحريرجبهة6إدارانثم.والمخابراتالأمنإداراتعلىودضرلى

الواقع،ولي..133بورلناابافيالمحلادعيدتجل،الريفثعبسخخهاالقال!ثعببمات

طاتاتوثعألامىالمعركة!نتمابمقدارلايلريجتمقد8الجممات!رهذهإثامةلان

هوفهمواحداعغاء،هسةتمثلها!ومإنماالدوارإطاردالمتخةالجماعةوفذهال!ثب.

همالأخروونرهؤلاءأعضاء.لحةمنلجةودقودها835ايحريرجهةمننافلرئس

القسممسوىعلىالقائمةاولعدةأركانصةتجلمنالمقنونايحرووجهةفاضلر

(secteur).الأموالوجمع،والتموين،الحلملي3،لاياهي،الثلالةلجةأعضاءومهمة.

جهةصحهفةو!قولاكؤعات.ليويفملالاتخايات،هذهالساسيالمفوضويحضر
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لدىالسطص،المفوَضقهلمنولُنمحُثوجَهال!ثعب()جميةإنضأاباسة،مذهايحرير،

الالمالاتلجةيطريقايحريرلجيهةالمركزيةالسلطةمنلوجيهاتوتلقىلالدوار،ورههر

ثؤونإدارةمهمةلعودوإله!المحتي،المسوىعلىالمسؤولهة،كاملةلاللأفاإلااثلا!ة.

وثالع4.ابل!رهذادالفروريةالممادراتكلاتح!ادحقلهالُركوتدالكئة.الجماعة

و!ميابهدين،اسقالنغإفا":فخول.الجماعةهذهملاحماتيخلفد!دٌالجريدإ،

6.1عدوفماالأهن،علىولهر،الضريبةولتاضىالس!ن، Iقملافااللوجمسكي،الدور

ليكفملوهيا!ل.6حمعاثروطلهءمنانفولالقالشببحاةمائرة،لمورة

للللما.لعودالقالو!لفكلوءمناطاصة،الفرديةابازعاتوليالقومهة،القفايا

وكحالمدارمى،وبناءللجوب،وموامعنحازنطنثاء،للدولةالمددهةيال!جلات!لظية

ا"ء.آيارعنرالبحث،الورثات

لكرَنا!نإرا17علهرقدكطنطريةلستابث!اطاتمنالمجموعةهذهف!ن،الواقعولي

لكي،الادارية-السطس!ةايحهة،ابةهذهثلإلىالايتدإلىحاجةايحريرلجهة؟ن

العونوقلموايموين،،الأموالكعمعلا:تحطالقالاجماعةالسعاسهةالميتقاله

المحة...اطلعاتونكلالمولئ،أرالموتولينواكعلين،،المقاومةلرجالالمعوؤةللأسر

علها،ايحر-لرجهةر!الةلكونمابمقلارتماماَلشيالجماعةاسقلالأنفىلكمعوبلاحظ

لستجداَ،لدعؤمنإلىوصدهايمودالق"الجماعة*أنإلىالجاشةلذهوبضرحاعة.

الريفي.الثعبداخلالعمقلطابفور(داةلالمظلل،امبحت،إفايلالتحرير.جيهةعخمن

خلاياعلالمنالمدفة،المراكزعلىعُتنتالقالسز!ة،ايحتةال!ةهذهلانوأعلأ،

السلطاتلدى(الإدارىالسعاسيايظم)أيOPAال3داوالمستاةايحرير،جيهة

وخطرها!4.امتهاتماماَلهمتالقالأخرأ،هذهالأهداهـلدىمنواحداَوكانتالفرد!ة،

وابجعالالساعمنكان،الاداريةالساشة-ايحتهةالنةلهذهاطفيالعمل(نواطق،

نأنالراَككنلمل!لهوهكذا.الداخلمنمهذدةنفسهاوجدتالكولونالهةالادارةأن!ث

اطاصةالاداريةالأ!سام1دعضداخلإلىلالتسلّللجماعاثIa"ألراديعضيجح

لظصرايكررايهديليكنولم913.اطاعةالولوديعضومراتة(SAS)ادأو

الأمر.هذاعنلفريبالمفسخة3ولاهـ3
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منأفأالشعبطهفاتممنلفداخلابحروو،لج!هةوايضميالسطسياطفورويالهر

النطنأنواط!ايحررو.لجهةالظنو!الأع!ةلو!ةلقومالقابقا!ةابططتخلال

!سقلمن"ومبم!ن.كلدنوجدأن:هياالمفعةَ(نيُؤكدالموماملمؤتمرالسطسي

كلى!الاَ،ومصدةنخلفةيصورنالَم،انجمبكماالظنرفي!4،كالعملالممولملسرىلمدعراك

".البشريابثاطلررع

لكنايحروو،لجبهةالثرعيأوا!مالوفي،العمللفلالقهيابقا!ةابالماتلانو!أ

و!ناطل.منطوبلةمد!لنجولاالتيطتهذهلأندسطَ،فصرةمدةسعدومالعملهذا

ايظم!ابكون،لانو!ةأولىمرحلةلهاكابماللة:المورهنفسلفر!اَنهعلالؤرها

ن!ثاطفطيمتلطسرَقي،دور؟قيثمعلقءنشاطوقومرويأ.+.ادقيهعفويأسقلاَ

!ومالتدمهذالىناطارج،داماوالجزانر.لرنساليولاسماايحرير،جهةنثا!ابالمة

الدولهة.وابدواتالمؤتمراتوداخل،الأجنحةالمنالطتة،ودعالي)علامييسل

الذي141)ول+ع!ل!6لرينالجزللعطلالطمدالاتداخلنقمونلم"جموروقفالعطل!

!ه18،قانونإطارليلافونعاَالمعلند،الاتوهذا.61142عاممنال!فيالهرليأنثي

هذهإنثمالاىد.موتمردتخونعضوا21َمنتألفنفذ!ةلجةلثرهـعاله6بهقالة

ولكنأعغاء3"4.طسةمندتألفسر،وأمانةعضوا12َمننفذداَميهماَيدورهاتحظراللجنة

يجحدأنابقاب!المركزخلاهااسطعحتى،واحدةية!ثىككدلمالذىالاتحادهذا

االمسمإغرالهUGSAواهـولول+3ادمثلىالأخرىابالةابالطتعلىنفلرض

لوائه.تحتيالانفواءنقايهأابظمينالجزائر!نالعطلمنا!بر

لي6الممالجمهور!عةليفحقدحعاله،منالأولىالسنةهذهخلالأفاَ،يكونولبهه

!طلقالقايحريرجهةتلمن6ايظابضلعةالاشزالهجهةإطرليواسة،إفراليحركة

أول-لوم،المنحابضاللهد"اثا!ةالشو!ةالذكرىولأقي45/8و5/7رومالافراليئعار

الجزالر!نللعمالالعامالالحاديطمهإفرالألاالاخفال!كونص91،نولمبر

XGTA44اهـأ!وايولسة،الملرلعةابقايةالمراكزولؤيده UMT1445واهـا UGTT

السهاسيالحاندالمرسومةالعملمنظوراتإطارلينهفي،ىالافرالات،هذهوكدخل

دتقةلمورةاعملوا:ستمرةولمورةالاَنفذاباسة:"لذهيقولالذيالمومام،لمؤتمر
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مطالبلهعمال!4،عاممهلىضرلمديلالارةوالقق،السهكولوجيالمشوىعلىويمبر،

ويوضحوتمردىههـ4.يمعاسثامل،لاضرابللتحمرفهالالدتجردةوهذه447ممنة

28/14/2/5791،يومثامالذيالاضراب j'العملالجوهر،ليالس!اسةالسمةللك!

419UGTA،موجةل!نولهذاايحرير.جهةتحيوضهالذىيابصلال!مللرامهيوفحكط

ليلارAIكفةستكونالجزائر""معركةإطرليالكولونايةالادارةقاألارالقالقمع

الرية.RاماليالدخولىعلهOIiدرغمصفوفه

الجزثر!ن،للعطلالطملاتد'6إدارأنالتحررو،لجهةايضذية6الإدارمثالوعلى

الوصطليايحرووجهةعمللَمُاحثدونسليوالاسكرارالهلادمناطروجإلىسفطر

لرنسا،ليالعمالاتحادوسمارس452.نخلفةبلادالنقا!ةالأوساطوليواطارج"45،لى،العط

16/يوم؟نثئتالق(AGTA)6لرلِننالجزللعمالالصداقةجمعهةهوخاصتجمععطاءتحتلشاطه

والهبو!الحئةعدامهمثه،منوسكون453التحررولجهةلرنسافرعإشرافتحت2/5791

الفرنسن.ا!فيامامعنهواللنعايحرورلمجةالملَحابظلثرحلرن!ام!"،لي6لريةالجز

نثاطهيطلولم455".لرلساليالجزائرىالطمل+صح!ه:خلالمننفسهعنو!ر

القمع،اماليدفسهعلىجملبعئإعلامة....(ندواتوإ!اهةالإفرايات،)محطم

ه!91.أوتليحئهإلى؟لكواتهىورعودا،عواعف

ايحرير،لجهةفرنالرعإطرليعملهولالع،السريالعملليدخلافيدلكونذ

ليالجزالرينعلىالمفروضايجولنعفد،دارسلي6191!ودرمالاهراتونطم

الع!ثرين!4.الساعةمنإَيدالفرنسةالطصمة

الجزائرلينليحارالطمالا!دهو،نقابتنىفسهُفتونناحتى،منايإر،لمما-

السعدالمسئحابضلمدةطولولرأسه57،4"6!صستمبرستمبر-ليألث!لمالذيل!GCAأ

مساهاقمودنيم45الجزائر!نهايجاركمًةعلىدVلاIهذاومعحرص458.كركيعاس

،IJ06LJلاىدحدثوكطالوطق.ايحر-!أجملمنالنفاللي،خامةوالمالة،الساسة

ابنايةثالوعلىلرلسا.وليلولس.دوضمالجزانر،منتح!رجإدارلهو-!رى،القمعسععرف

وسدخل)ولحضأول(الجزانري!نليحارالطمالوذىايحمعهو،تجمعيثكلستخذ،العماية

ايحر!ر.لجهةلرنسالرعإطارلينشاطه
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الجزائرلينالمسلمينللطلالىالعامالاظدداخل،سعُثئونأفأهم،والطلاب-

(UGEA.عامة،والمنربةالجزائريةالوطةالحركةلُمِذدومأالطلا!ةالحركةوكانت

والنضال!الوطقالعملليالأولىخطواقمالجزالريونالطلاليخطوتدالسطسةمها.ثالأطر

اتحادوداخل(،(AEMNA)لرنسالي461ألر!نافلالملمينالطلالىاتدداخل

هه!سث!(.N)الجزالرلي162الثمالهةأفريقاليالمسلمينالطلاب

طلابقلمنيالاجماعالجزالر،لي27/2/5591يومايمو!تتمتدكانلالهالأملولي

ليلاثركة،للطلابكسمحجزائرى،جديدطلاينظمإنثاءاتزاحإلىAEMANا!

بينايأسسيالوطقالمؤتمرانضدوللىالوطق.التحريرسللطلابضاللعلأ،تالمإطار

ليانعقداجتماعليلهحُمرأنيعدء،ةاهـ!ييول!"ا!قاعةلي5591عامجولحة814

للطلابالعام)الاتدلهGEاهـه!أنشيانونذألر")أدرول(.4-7دينلاردى،

اخارإنثمالوطق.ايحريرلحركةالعامابطورإطارليتملثاطهكانالجزاثرالن(6المسلمين

المعبةالركةعنلقط!رلاعله،الممطلحالاسمليهلادحالالملمعلىدلالةالحرهـول،

وهيخة،(خرى،رغةعن!ترهوبل"4للطلابالإسلاصةيالضخمعةالاحفاظليرعهأ

عدداَ،بهررهمعلها،الأوووونالطلاليتهالتلثاطهالىلشلانالجد!دةابالمةتخهب

.الأولهدلهاعنرلكلمححرلهاالجزائر!نن،الطلابمن

عهاكنثأ!ثالجاممة،للمراكرا!راليللوزعبعأ6اثماعدليالاتد،هذايئوتمفمل

تخبعامك!4كلليمرة،الداخليلبظامل!عاَيخضدالذيالمؤتمرإنالممةليأما.محلةفروع

نأهي!امنيكونعفوأ(21فجلتلعدفعما)وستعت51*عامعفوا47َمنإداريةلجة

لعد"4.فهما9منثم،الأملليأعفاءحسةمننفنما!)!سح(ممل!أداخلهامنتحثار

المماععن)كالدلاعوحدهابقايالمجالعلىضحررعاَالمعبةالأهدالى!نتوثن

الاىداتماماتل!ن...(،الأمةوطلحةالظلي،Jايهادودوسع،للطلابيةوالماالمفودة

رؤوسعلىلعسقطا!ممع،يأخرلنأخرىومرهسعاسة.الأولىدالدرجةس!ونولثاطه،

الفخشحلاتعنلفلاَ،ليحققنهمككلعددسعُدعىالذيند،الاتهذاأعغاء

نائبثلا!ممع،هذاليريهوجهسيلقىد!همإنال5591Xالعامخلالوالاعقالات

7،".الاىدرئس
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علىللاحجاجالطعامعنإضرالألرنساليالجزالريونالطلابيخطم02/1/5691Xولي

91/5/منيد،اَيتضحالتحرير،مركةالطلاليلاىداطازمالايزامأنغ!القممة،ايدال!رو

معدالافاقددأالذيوالامتحالات،الدروسعناللامحدودالاضرابداريخمنك!91،(ي

لعرهـ(ناباصهة،لذهابثورالحريحعلىالاطلاعمنو،م!تا،ايحرير.جبهةقاد!

؟إالعهد،رلكليالجرائر!نالطلابعواطفلادلهبالئالوطنهةالحماسةمدى

هذهإ؟نسفعفمادااافضلجحاَلكونلنعلها،شحصلإفالة،لثهادة:*وضاَ،يقول

امهعااعراكللنتهكوعدهالطولة،تضل،ثعنابغمابالقديمهايالعونالقالظدات

والطبالم.واالمالل،الرثاث!،فرياتتحتوكهوكاطفابا!سقطوحماوأخواناوزوجنهاص

الحثوأثلاءاطرانب؟...منونؤطربؤطره؟بايقدمَونماداالم!قل"،"أطرونحن

صلةفىاتاخرىوأمبهةوللمسان،ولمحلعبفل،وث!سة،تحنطة،ليالقللكريب،يلا

الإقاماتمعقواطينتجعكمنا،مرأىعلىدضالقالحربتجاهسكوناإندلادنا.بملحمة

يعدلملالهردسقرالذىالمزتفالهدوء؟أماالثجاع.الوطقصشالُ!لالقاطسعس!ة

4.ضما!لرناههيرض

صفرهـإلىمنهمعددمهيطمالذينالطلالب،منجمهورالافرابهذأليثاركوقد

جهةلدىقوقعةتئجممموتإلى،يقال!ما،الإضرابهذاادَىوالمدالتحريره،".جق

حركةإلى،الطلابامحريةمنهاجاءتالقالجزالريةاؤيةالبرصالفماموسترع6التحرير

ئةوضرور!الأطرككولنلأمعةواعين!اللَونالمسؤولينلىنفىلكومعالوطنة.ايحر!ر

ايولرجمبهةصحفةو!عتق.22/9/579107'يومالاضرابهذاأفيفقدوهكذاالمسقل،

صودويسكلكلفة،صانببلةعلىايحريرىابضل*كثتل6:المورلذهالحادثعلى

إلىانقادوالىفم،دروسهمإلىالجزالريونالطلابعادوعدما.السلم(عمالنسناأناطرب

جمديدإ،صورأوشخذ6الجامعاتلحالعأنالوط!ةالمعركةوعلى...المطلماتهذه

وهم،الجامعيةبمهماقمسقومونطلاتإنلحطة.كلدايبويةلممهايخدظولبهي

عامة،ويمورا،كذلكدللقط،لأنفسهم!د!رسونلاأفمأكدأينسواألاويجب،يناضلون

سطيعونلراساقم،يالعونوهمالجزالر!ن،الطلابأنواطق*474.العامةالوطنلمملحة
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مماوهذا72"،السطصةإلىاتجاهأنوضحأوضحعملأUGEMAالأوج!ما)طارليلايوازي،

28/12/5891يومالأوجيماهلأوامرهملعمدورناللامالاإ،ليالفرنسهةتال!لط"علا

الميهبويلجأالجزاثر!ن"47.الطلابطركةالسز!ةالمرحلة473لرناليدهدأوعدئذ

يالم!ثاركة"د!لرماساً"عنفأنثاطاَيهدىحمثدون!لىاٍثمسويسرا،إلى.ول.ء175الضذي

أوجاءنحتلفلينضدالقالطلايةوابدواتوالموتمرات،الاجمتماعات،منكىعددلي

الحمولليالأولىلالدرجمةويطهرإهاله،يصغمماككونلنالاجماعيعملهإنثم،47.العالم

الحكرمةله!قومالذيهوا!ل،هذادالأساصياجمدولكن+4.للطلابلراسةنحعلى

وزارةطرىعنالجزالر.بين،للطلابا"ديةال!ثروطتحسينعالقهاعلىآخذالق،الموتة

والقالة!47.الاجتماعيةالضزون

اطفاءلييولىأنهاك،ايحريرجبهةلفرعسخحالأوجهماعلَأنلرنسا،لياما

الأوجماعنالعملليشوبالقالجامعةالثعهةطريقعنالجزائر!نالطلابشؤون

كلئمألفخلايا،فدُالقاعدأ،.ضيايحر-!.جهةدبىعندصخةالدائرةهذهينىوتمح

فهاكلليو(تساماَأرلع،أوخلا!اللاثمنهاكلليكموعابثم،طلاب(ر!ةمنفها

علىموزعةالكلوهذهثسمان.اًولسمنهاكللي!ه!م!وتسماتللاث،أوممموعان

أالجوب(ولد4والمحدي،الدر!ةوالناحةال!ثرلة،واباحعة،لاريسناحعةهي)نواحأريع

الشمةنشا!يشَقالذيوهوفرنا،لفرعالاداريةاللجنةدتنهرئعساَ!دالققةولي

ابظماتمعالعلالاتإتامةالمكلَفةالالمالات+لجة:"لجانرلكليوكساعده،الجامعة

للثبةالاعلامةابشرةل!لةالمُكلَفةوالدعايةUالمحاولجةفرنسا،دالأخرىالطلا!ة

منجزءاَثولفالأخ!ةاللجةهذهل!نالواتع،ولي.وابشراتالمخيلفة،والحالات،الجامعة

لرنا.لفرعالاعلاملجة

ليكفاضلينسقُبرونلافمالجاممة،الشبةإطرليفتطمينلرنساليالطلابكانولما

القللاو!ما،اي!ذيةاللخةتمارسارتاتيكلمنويتحزرونايحر-س،لجهةلرنسالرع

دزاعاتإلىد!رعةسؤدَيممافرنسا،خارجالجزائر!نالطلابتمثلعلىدورهاسمغر

الطلا!ة،ابطمةكلكإلىالمراعات،هذهوشدخل478.الجزانريةالطلالةاطركةداخل

جهةداخلالأوجعماينىدمجإلىشؤدى6خطرأزمةليالاسقلال،تجةعلىوالجزائر
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اسقلالأنالمظرثاتومن8".الجزائرلننهالطلابجملةثملجامعةثع!ةوإنثاءايحرلهر،

للاسقلالحذوضعليسهساهمالذىهوللاوجما،ايفذىالميهبعنالثبلعض

الحغورإلىنطرنأ!نإدامحوم،شههالطؤروهذاايحروو.ج!هةةهالطلابلافدالعفوى

الجزاثري.الشعبطظتلمخلفللعملابقمةالأش!لكلليايحر-كللجههةالفخم

واطقالسجوق"،ولملاضالى!ع!كرلمتليايفأجمدهشءالغخمالحفورهذاوئل

شكةإ!امةلىتبلىايرور،لجهةاي!مة6القلرعلىيمكنماالأدذالأمثلةمنواحدأأن

تزةكالاتالم!لْح،ابظلمدةطوالاصحت،القالسجونليالتحر-رولجهةحقضة

واتجمعلمدىوكعأللاعقال،المختلفةللشروطالتايعةالكرات!ضومعالسطص.للكهف

مراكزليايحريرجهةلنطم،ن،الطماطقسجاءإلىونسبتهمالساسعن،الموثوفيتنالر

ايالة.المورةتهعالاعقال

وهذهمعاودان("هـ4.ورلس!م)أعضاءشةمنمزلفةلعاديةلجنةنجدالقمةلفي-

معدالاكمالاتودقوم،الاعقالمعسكرداخلالثطاتنخلفنسقالقهياللجنة

هؤلاءدينمنالمعقلونيخهمالمسؤولونوهؤلاءالمعكل.إدارةمعالعلاقاتوضماطارج،

اكا!م.قىالتحرروجهةدرا!بليمسؤو!ةداتفاصبلهم!نالذين

همأعغاء،01إلى8منتئفالذيالإداريالمجلس!دمهاشرةالأثنالمستوىولي-

المختصة.اللجانرؤساءأخرىجهةمن

لييالحسممكلفةقفالةلجةلوجدلانهوهكذاابظمة.نثاطاتنخلفهذهو!فم-

هد!وم،الحكمنفذأماالمرككبة.المخالفاتومعاقة،المعقلينيينالمعسكرداخلاطلالات

المكلفةابالام"نمين"لجةأ!اَولنذكر.العفووسا!للاططيرة،الحالاتد"المدامممموعة

الحركةمعقليمناماطرسمنجماءصواء،عدوانكلفدالمعقلينوحايةامنعلىيالسهر

الأماكنلظاقىعلىيا!لظةالمكلفاالمحعة+اللخةو+)الممالة(،ول*ولالجزائريةالوطخة

جمعذو*،وحملةهنالمعقلينإلىالمرسلةالممالغدديرالقالمالهة*اللجةو"،المعقلينوصحة

يأو!اتئمالقوالمسرحعةالردافعةواللجةا!جين،المعقلين!عدةالمعذةالاشتراكات

الاصقال.+لجنةواخرراَالحلعم،ون!ثرالأمعة،لمحوالعمللنطمالقالقالمحةواللجة6الفراغ
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اوضاعومعرلةالمعكل،د6امال!ثروطلاعلامهمحد!ثأالواصلينيالمرتوفيلحلالي

اطلايا(.إن!ثاء)أووالململايسرياتتجبمةسوايقهمعنولسألهموحاجاثم،اسرهم

رؤساءلشاطلراقب،القمةلياعقال++طةمعنفسها،لقر!اَهي،السجونزوالصور!

نفسها.ضربألهياللإنلقةأماا!حة،ورؤصاءالأنعة

لجانخلالمنوأسرهمالمضليناكضلينمم!روعلىايحرورجهةلسهراطارج،ود

لجهةلرنسالرععنصادتةبشرهطقاَمهقهانحمرالقللموقويخي!!.3.ح(عماللى

بعأ!دلعخامةعلاللة!عو!اتونالك،وأسرهمالموتولينابافلينمساعلى!ليايحر!،

!هلعلىيعثونالذدنالآخرينالأشخاصعددئمجهة،منالأطفالوعددللعمر

الفرنسةالضرطةاعالتىالذدنالوطنلأسركقلىَمساعداتأيضاَونالكالموقولين.

واللبنابطمة...حسابعلىمواطظإعالةنفقاتوقع.MNAاهـجماعةمنوتاكلوهم

عنولحثعاويخها،معرفةولشكملمساعدقا،تبالقالأسرتحميالقهينفمها

لجانوكنالم482.لأخروأكليتجتيفةأخرىسبونإلىابقولينللظضلينالد!ةالظوين

3هـ8.أخرراَفالولايةلالمنطقة،لاباحية،لا!مسم،للخل!ة،ايرمةللئلعاَهذهللموتوفيالدعم

للدلاعهممحامينعنلابحث،المعقليندعمدمهتهاإطارلي،اللجانهذهولكلف

مماعفمثَللكي(جرأ،كقاضىلابهريتى"محامينلعاون"أنث!لمالمنظورهذاولي،عنهم

والالمالاتالرسائلبدلا!مينهؤلاءطريقعنوتمما!مضء484.أمامالطسصننالمعكلين

قاعةمنبهملمحمايحلونالأخرونونؤلاءالموتوفين.اكضلينويينايحر!جهةلين

مألكة.العرباعهاسريَة،كرسالة"الصون"485،يطريقةلماعة

الساسيللكفالمداوسأهمإحدىالسجنأعحوالمفمَلالدتهقالتطمهذاودففل

لاطقثحلق6لمجرأوبمخالفاتالموتوفيمنهامأعددألاندلكوعداايحررو.جبهةبافلي

القايحر-سجهةعاثىعلىوأخذهماباضلينمعايطسلفضل"إنقاؤهم"أمكن،العام

الحماسة.شديدىمواطينفهممنت

لهقامتالذيالعمهقالسهاسالعملس!ررةنرويلكيكامل!بإلىكلاجةنكونوتد

والطبقاتالأج!ال،لينبهير!اتجماعيمهرِعملةتمَتلقدإد،السجونليابحررو،جهة

ولعقد،نؤع،مننهابماكلي،الجزائر!نتلقدإذواباطق.ابواحيوبينالاتجماعة،
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للاحالجزالرمدتالنامحشففلقدفاك.ئثتةالوطة،المعركةليأ!أ،العمقةووحدقا

وامحثفواالمربمعالبربريوتورابخديد.اكفلوفقهالكهلاكضلوجاور،الأوراس

وأص!ح.الأعلىالمثلدفسويساورهمالوطة،الططفةدفستحدوهمجزائريونجمحاَأفم

لأمة6مفقودولهوتةالضع،لعدعل!هاعُثرللغةالوحدإ،صلاةقاقمتمعبدألالل""لرج

لاجأم!4لصورةكولحتلتدوالمز!ةالمفبعةالانقساهاتأمالفسها.معوكماطتتئعت

للاسحلام،اكريخ،لىللروسكلقىدوراثنطمت!مدإدالسطسة:ايربهةيطردق

8.ثوالاصوال!ف

!4.والحلم،الأمةلم!لحةيذلالذىالضخمالجهد؟لكخاص!شكلهنالكوكان

إلىوالوصولالجهلى،جداروهدموال!دة،القراع!لَعلَمالموقولينمنكيرولعددفاحمارهذا

t4ة.,رالهي،علهم!ر!ةطو!لةlمدطلتلئة

غذانينظمللمطالة6،الادارفدالأث!لمحدَدنفالأيغاَايظمهذاقاموقد

المطلبهذاللةعلىالسلطةلارعام4ْ9محرةمراتالططمعنوافربللمعقلين،خاص،

وامتمردينلغبرهمطلتالذ-لنأوئكلا!وم!نالقاطاعةالعملوالاعتراهـثمفة

اولنون.عنخارجين

العمللضثللَعقم،الماسةالمعركةصود،الأياممدىعلى،ي!ملهشعألانوهكذا

ال!ثتضلالمنتمفقدبعة،لمورةمسؤولتُحُملتالذيالعفأماوايطعم.ابفالى

هذاو!نوففأ.نساَفسجمأعملأوأدارالثعب،بمجموعأحاطالذىليدمالحصاسة

الاسحمارت،اللطةضدموئهأصلاحاَالكلرة،لثاطهوألوان،العديدةبفرعاىالطم.

مملسهاأللهاداطرليقومالقالدولةمفاتدكلمزؤد!6مغادسلطةأنهلوكطويدا

المفحةليواجدونو!نابظ!ة...(.وفطماقا،وإداراظوجه!ئها،وحكومها،التثر!،

المظدأ.السلطةلهذهالوايحالتطمهذاعنغ!ة6لكربعضارصاَاثماللة

صطوصفي!لللي(ودط،تحيططعردلي!وضعانمندضداَ(شداط!ةانالا

دمدأ،نمفي(نالضروريمنانكوالدوالتحروو.جههةقهلمنالمظمة،ال!مدنىلمخلف

لصورايحررو،لجيهةا!اديةالمراجعتجلهنالموفوعةايطممادممأنقارنوأن

ايعة.الممارسة
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الثركل!ةدلالرع

ابتامةابطمات

ئ!

ومميايراتكالاتساونر!د

معاوناولملازآ

وفايراتممالات

مماونمرثح

و!يراتممالات

اولرلب

وكليالرلتالمالات

لليرأالوفىا!لى

جئاطرالملوتت

الموكةالحكوط

المامةالأركان

محكرىصاصأولعمهد

سهاصمماونرائد

عكرىصطصاوللور

,-!وناولسلازم

عكرىطصملازآ

صاسيمعاونمرثح

عكر!سطصأولماعد

الؤ!ةا!ماعدة

!ا!

سطصاولملازم

!

!!ا!

!!ا!

صاسمعاونأولرلى

صطصمئونىرب

"انلاية.لجنة

الثيحماعة

النحريرحركةلتمطيمالضويةالخطة

!

!



والمطريعاتصأدابا2-

الذىالوطقللتحر-لرالمستحللنظللايعةابحرلرجهةتبلمنالمقررةايظممادىإن

بالمه،الذ"!يوابادئ،للمعركةكسلاحاهامايظعمأنإ؟!ورأ.لولمبرأولمنيل!هأنام

هذاعنالمت!عة،الممارسةلحصوسعك!ثفوعقلافة.بَ،السلاحهذاكعطي(نعلىتحرص

والالعلى.اباتيينالعدلضس(نكوسهسمحلعلأ،تمارسوهيومادئه،الطعم

علىوالداخل،العسكريعلىالساسيأولويةحولالموماممؤتمرلىاثمزرالأولوالمدأ

حمدةللالرولى،لعاَ!قهل،عامة6قاعدلاتمزالئالقلاتعلىالنمودجيالمثالهواطارج،

بية6ِيفرور4"لذكرموالعمالاتحربليالأياسة6ا!ماعدهذهإنوتاتفة.كيفةلأوقي

تجعلوهي.للحركةالطسةbللقمادالعسكرية6الضاددبعة،ودايالي404الس!اسيللهدلىالعنفِ

منيتمالذىالديلوماسيالعملأنلرىلافاوبذلك،الداخليالمسرح،للعملالأولالمسرح

الأولوية،وهذه.الداخلمنلهنقومالذىالعسكريالسهاصيالعملإلىيابشةلانوىاطارج،

الاخلالاتجماوةعنلمدةلكونلناللاد،داخلالمسلَحلبفال6والمعطالأمر،آخرابطقة

مؤتمرحغرواالذينوال!اسون،العسكرينالظدألينولاسماابحرير،جهةSAقهاداخل

اشُعدوالذيالمؤتمر،هذاعفور!شطعلمالذيايحر-سلجهةاطارجي*4و"الولدالمومابم،

المومام.نواعدعنابفة(CCEوايضذايسعق)قيايضذبةا!صدةعن

السطصون-االماد!أولويةابعض،عونليبرزاطارج،علىالداخلأولوية!عدةإنثم

لابسةايارجمين+6"اولدمفهوملكنابلاد.داخلالعاملينايحرير،لجهةالعسكرين

ابلادداخلسنواسواءالمؤمسين*،لاَلاء%*لينالمطلقةلالمساواةيحفظأنضهمن،للآخرين

ولاس!ما-CCEوايمذالشقلجةلينضةأؤهةالاخرهذاعنوشنشأخارجها.أم

الفرنسياصشلعامدعدموكأستُحلأزمةوهياطارجي"،"الولدودين-رمفانعهان

4.كوونولمبر22يومايويرلجهةاطارجةالضادةنقل!نتالقالطائرةلاكراض

الجزانرية،الأرضمنوالتضذاي!قلجةخروجبعدطرح!عودالمشكلةولكن

ايضذيةالسلطةكالتالاَنومنذلونس.دالموقةالحكومةواسكرارإنشاءلعدولاسما

الموتة،للحكومةالد!لوماسابثاطكساعولكنا،رج.ليايحرير،لجهةكلّها

603



لطسعحمل،فىلككل*أ،9عاممندد،أ،الداخللالرلاياتعالهاالقوالمعودات

اطارج.علىالداخلاولودةمدأعنايخليعلىالنعلهة،الممارسات

القالجزانربة*للحكومةالموكة"المؤسساتولاايحريرجهةئطملاأدهرلك،وعدا

علىنمن!وا(ت-!14و،95د!سمبر16)بينطرابلسليالوطقالمجلسدور!ليُقزرت

نثرأنعلناأنعر.العسكريعدىوللسعاصاطارج،علىللداخلالمزدوجةالأولويةهذه

نا+دذكر،إ؟اطارج،علىالداخلدأولودةلذكَرايحروو،جهةانطمةمن28الماد!انإلى

الأعضاءلكوعلىالوطق:المؤتمرانصادحتىلبورةالأعلىاصاؤهياطالهةالموكةالحكوهة

خَطيانلاسماالأيثياءحمقائقيخس!اانلهيخبيلاايذكيهذا".الداخللييعملاأن

علىوصكوناطارج،إلىالداخلهنالولالاتوؤساءانقالمعودةمنسزيدويثالموري!

حفورلمحهاصدلبالقالوطقالمجلسدوراتليصلاحاقميُفوَضواأنلأمحر،!رهؤلاء،

اطارج.لياث!مينالأعفاء

لقاعدة:انلةابجةإلىسودياطارج،علىالداخلاولو!ةمدأعنايختيأنثم

اولد!مزاياالا،العملطهعةإلاالأعلليدستهدلىلمالق،الع!كريعلىالعاصاولوية

بينالفاملوبرز،الرجالايئا*تمعاَ(3،أسفسدوصعاسنعسكر-لينآئذكانواالذين

."العسكر!ن"و"الساسصن"

ايزايدوالجالب،الادارىجهازهاوتمياطارجليالموتتةالحكومةاسقرارأنواطق

توةمنؤادت،العسكريةالاقماماتحسابعلىالدللوماسعةالفعالهةاتح!ذلهالذيالأمة

لي!ومانهيثهدتالقا!اد!دلكالنحرير،لجبهةالتفذ!ةللضادةحصرأالسطسةالمفة

عسكريناًنفهميتبرونلاالذلنالرصغ،لماسهمليالمسلَحيناكفلينممموعةُمواجهتها

تحذث،لاأناباسة،هذه،والأعقلالأرصنلمنوانهعسكرينن"4.-سادحنيل!ط،

س!امنو"ساسنن،لينولكنوعصكرسِن،سعاسصنليننزاععنمحراَ،ابامىتراهماعلى

جممهةهزتالقالأزماتطعةنفهمأنأردناإداجداهامالفرقوهذا".عسكر!ن-

كلالجهةهذه!ادةكالتمابكقدارالحلعلىجدامعةالأزماتهذهوكانت"5ْالتحرير

تمامأ.تجانة
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6الظدمدأأى:الموماممؤتمرلي"المقرَراكفيابدأإلى؟الآنليفتأنويجب

!نتالئ!يأ+ولالقرلة!كرارعلمليالركبةمنابدأهذاأههةنث!اإ؟4.!هالجماعة

ولا،الحزبعلىارادده!فرض!نالذي+ممالهوواحدرجلالدليالسلطةكللفع

!4.نقاشأ!تحملى

بنهايةعجلتالقالأزمةعنالمسؤولةال!ثخمة،عادةهدأ)دالةوستكون

كلعلىهذهوسفرض!االجماعةالممادةبدألدعميايؤخذالقهي،MTLDا!

يكريةفعذانيجبلرارلكل4.ايحر!رمووجهشايحريرجهةليالمماديةالمشو!ات

مدل!الرغمماوهذاالضادى،اجمازألرادكليُرغمأنيجب،نفسهالوقتود،الأموات

منايملعدموعلىالقرار،اكارليفعالاالمثاركةعلىالضادة،أعضاءمنعفوكل

اتاعمناملانهابا!ة،هذهومنالمموَفي.لأمحريةالطلبالألرتجاهلالانحاء،المسؤولة

المسؤولهةهذهولكن"م!2.الأعفاءلكللابهإجاركليوايمويتله،يُسمحايصويتعن

يرذأن"مؤولكلواجبمنأنإد،المرديةالمسؤولهةتحيضفإلىلؤدَ!لا،الجماعة

لانرلكوبحكمإيه+102.يشبالذياصازداخلأطامة،alp..نثاعن!ثخمييثكل

ومسؤويةاثرار،متوىعلىحميةمسؤويةمعاعفة:دمؤونإلىثوذىالجماعةالضادة

اي!ذ.مشوىعلىلردية

شخمُهيُج!دُ"زعيم"دروز،الوطنىايحر!رحركةَالجماعهة،ا!عاد!جنَتو!مد

)فرحات!ل!ثخمينسُلَمالموقةالحكومةرئهسمركر(نوهودلايهلهامروهنالكابورة.

كرجلاكُبرثاندمنوماالفملة.السلطةيمل!ن!كولاولمخدة(لنلموسفولنعاس

اطارجيالولداعفاءالفرنسةالسلطةأسرتوكدماعنه.يدرولاأنهظُنّولا2.2ها!عدر

علىيزدلمحدثماانإرلالعكى،بل302،التحرروسلليابضالتوتفلمايحرير،لجبهة

إفرابمع6،للقوكزاخهازأشهر،عد!بعدسجريأنهفىلك.الجذريةكهامئلأن

الجزالر".معركة"منكفةمماكاتجملةسثروالذي؟أيامالثطنهة

الر(س،تطععننجمخطركلمنايحريرحركةَالجماعةaالطدمدأعانوعدما

دواؤنعلىالالقاءليبححلانهواحد،شخصيدليالقراراتح!ذسلطةدركهزدونوحال

جهةقاد!مسوىعلىالجماعةأنفىلكمعولنذكرالظدإ.مستوىعلىنسأسكر
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داخل!رمامنولفودألةلراَا!برال!ثخمطتبعضطهوردونكللم،والحكومة،!ررو

والقطال،دبئكرعحمومولى-الثلالييدليكالتالقتالسلطوأنالأخ!6،هذه

سلطاتمناوسع!لت(،CIG)اطربلث!ؤونالوزاريةاللجةداكل!دلمحمااجممت

الموكة.ةالحكومليزملايم

كانوهكذا.الممارسةإلىبابسةجداَلطريةَلدت6،مقزرأمحرىلنفممبادىوفالك

لفملوالقاللالجزالرية"للدولةالموية"المرسساتمن2ا"دةلياثمرَرالمد(ليالأمر

حاجةمنناولسيمقراطهة.كلليمقزركمداوالقفائة،وايضذية،ايثريية،السلطات

الذيالمسلَحالمرّاعرالقتالقلل!ثررطيابظرالم!دأ،هذائللطبقعدمعلىالاطاحإلى

ايحرير.جهةبهقامت

القاعدةيينالانقطعيجبالُمعَدَالديمقراطهة+"2المركزية+بدالىكذلكوالأمر

الأولى،الجهةمنيقمي،50ل!ولDا!ليمؤرأكانالذيالمدأذاهأنفىلكوا!ممة.

إلىالاكهاريعينالنظر!في!ناخرىجهةومن،الهامةا!مراواتاتح!رلياالممةمركزيةَ

المركزيةتواعدإنوهكذاالأعلة.ولالونالداخالة،6الحراكتثةطريقعنالظعدةإرادة

ليي!خهاماتجداير!ة(والمراقةابثاطات،ونسق2،مهوالالغاطايسلكل)احرام

ولكنالذاقي(.وابقد2،والنقديم،ل!ريةالأقلعةوخفوعالحر؟،)اباتشةالديمقرامةتواعد

فعلعاَ؟الحوفىهذا!نهل

علىالاتخابأىللديمقراطهة،الأيايعةالقواعدإحدىلانابضال،ثروطإلىولابطر

العملضروراتمعدلاؤمأا!رالممنزكالاختارلحسابألحلتقدالمسولأت،كل

القاعد!تمويتلصنهاليتعلقولالا،اطاصتجذدهاالمادةأجهزةلفمنُوهكذاالسرَى.

يعينالأعلىلاجماز،المعاكسالا!هلغالصنصمةإنماشرة.فهاالأل!لالأجصةاو

روساءثسفيوهذه،الحكومةاعضاءيُئنالوطقالمجلسإنوهكذاالأدن.اجماز(عفاء

جمرليلعستال!فذية6ا!مادتلمنالأخروينهؤلاءلسمةلاقالواتعليأماالولاطت.

من!تارهالذيخلفهالولايةتاند!سمَيمابمقدارقائبموضععلىلاضةموالقةإلاالأحان

ابيثر!ن.مساعديهلين
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حدَ!ل!يساهمالذيالحجزفىلك'Cooptationالفئوىاوالمثزكاطارإلىويماف

لولاتالسزى،ابغالضروراتفرعهالذيالفملهذاويمحوا!ماعدة.القمةبينالفمل

السلطتيه!قومالذىالقمعيالعملعناكشحالفكعكأوالقطعخطرمنالتنظم

كلوتألففشق،يقودها(خفيننصفيإلىالمقتةأللخلةابصلايطمالكولوماية.

وفمانا!ماعدإ،مشوىعلىالعملتسكلواحدياَنيسمح(!2(عغاءللا4منفهما

بخاضلينإلالهعتةلاايالةالرمطلوفحهمما!وعلىناضلكللأنمصلة،الأسطء4قاء

اطركي.اعهماالااللالبعلى-لُعرلىلاآخرلنانين

!م!

اطلة!كل

حلقةدمحموعةكليهكنعزلمصل،كلإلىايظمتحوّلأن،الفواصلهذهثأنومن

الذىالعاملالم!ثروعالملةولقةيأطشعورهاعلىعملها،دكه!لاسقلالوتمغن!ثاطها،

أيحررو.هو

للثتوكسمح6الفروريأفهليظملفمنكوفاعلى6الفواصلهذهلانوكذلك

"ايسامي+،صفةالقمةعنالمادرأالأوامرقبالعدو،تاولعن6بعد!كونيانالسرية

م!نا.اواعا،عالهالَدُلَماكلعنالقريرمركر(anonymat))الاكفاللُههعدمابمقدار

!ركماتتوةالجماهر،لظرليعلهه،لففيالسزيةمنلالةمحاطايندملانرلك،ومجكم

لىفاالثخمة،عهادةددينهذهكالتو".و!ياىايحر!رجههةثعاراتدفذ-!اصقةص

ابطمة،aنالام"إلىالاشار!إنثمالحزلي.علىوحها،الجماهرثعلَقككثفليلساهم

ليدالعملبها،لمحماالميحمةالم!لةالقوىمنممموعةنضالفافل،كلنالرليمرد!طة

"نداء.يقاوملاالذىبابداءمر!هطة)فا6.واحدعقدةإلى!شد،واحدةوطنةمعركة

االمؤةهذهابالمةولُمثَلُأعمايه.يكللا،إلسانكليحلقالقالأساسهةويالعم"،الوطن

نأ،معزولعملوكل،حركةلكلثحوالقم!ن،كلليالوجودمفةوُهتالقالموخدة
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والمحسوسالمدكل،الحضورهذاإفاالوطفة.المقاومةهوالذى،الجسالمثروعلي6دقولثطرك

نفسهالوثتفيإفايوصاَ.ضبعلىرأسأو!لهاواحد،كلmحا!مرالذىلك،sمع

الجمعي.مُوئدهاايفاَهوولبههخلقها،منهوناضلكل+!"ومحايثةعلى،تساصة

هوومااطر،(لضلهوماابطمة،وداخلابحرور،معركةخلالالايهاس،هذاوسش!لم

الثر.اكبر

مسؤولميمنعددعلهاسعبرهنالق،السلطويةالوعةدالالراطليلسكونالثر(ما-

مايأقليشخدمهاردسلطته،يثعر،المسؤولينهؤلاءمنفكلايحردر.وجمثىايحرووجهة

والحققةوكاده.هلات!عز-نرعلىساعدتداططرقرلييكونمابمقداوالاعدالمنيمكن

ترصدالقالحققةوالمخاطرالمسفح،العمللهايحرَضوالقلهاحمرلاالقالأخطرأن

للتسلسل.تمذعلاوخفوعأللانغاط،كفاَاخراماَواحد،كلعلىفرضالمناف!لين،

محالللاابظش،تمللاالذىكالأمر)رغامة،مفةراتالممةعنالصلر!لالحلطت

الصكري.النظاميفرضكطويثوثة+،ولالمحهلرذد"لادنفذإده،نفذهلعدإلالبقاس

مامح!أالعسكرلن،الظدةلعضس!ماولا،المسؤوليندعضكونهذاإلىنغفأنوجمب

عالمنر!وااطدود(علىالكهريلالةالسدوددعزنر!د)ولاسمالثأفملُركوا

المرضأي-*الولائهة"حادلةرماأحد.لمحهايثاركهملاسطة!هايمارسونمسكلة،فطقة

آخر،م!نليلايحلللهاشحرضالقيالحكم-كطردونعدماالولاةَيمهبىالذؤ

.نقولماعلىالأوفحالمثلإلاوآلارها،مطاهرهالمعرفة

المهلهذالاحطاأنشقالمدإذسقلالمي.llالمحلاكذوحدها،نفردلاالولالاتأنغر

عناهماأن).م!.ح(،ايدذىميهعُ!وجدَالقالأوجماثلابظ!ة،ابظطتداخل

العمالافد(نكطعلهه،نث!قانسويسرا،ليالجاميةوالثبةلرنسا،ليالجامعةبالثبة

.021ايحريريحبهةالفعليايزامهوايئ،سلطهدأكددينيترجح

المركزية،ليالالراطنتجةواحد،آنلطأخطءها،شرككب6ابحازابطمةن!نوأخروأ

دوناططتنهالانوسخولالمفارتة.منبهوعأجهزقا،بعضالاسقلالهةليوالالراط

الداخل!ةالعلاتاتنمؤدونشحولانكطوالقمةالظعدةيين،للأعلامالسهلةالم!روة

الديمقراطهة.
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ضمهمانملوألاللنظمة،الاو!ولراطيالمحلليلالعألاذلكمعاباسبومن-

نمالمنماهألوالواتع،.النفايةومثارمحهاالجماهرر!مئةأياطرر،منالكحرووحركة

!لاَ،طرملاوالشعبومؤازرول،الشدولدعمبفسهيفمنلمهوإداكجحأنيمكنغرروى

لالإوهابولايايخويفويس!ا(.نفمهيرلمما)أو!انفسهلهكرلىلممصكةلأية

مطامحهاعكستهيإدالكسيولكن!ممها،الجماهرككسبأننظمةأ!ةلسطح

تخدعلى6تالر21'8-الوطن-"اطزبهذا-ايحرروجهةلمهحولممعرمح!،ولادت

ناهاليماكلومعوايقطه.الوطقالشعورللورتعدهاالاالمعركةلنفسالأمةطيظتكل

وثعارأ.رمزأاصحتحزلي:منامحرآخرشعئأاصجتعندماأيعولى،من

ضويةمنياصهااشمدتابطمةإناالمولنشطهعالمفارتة،!يشأندونومن

الذيايطمنفيلاالثعور"242اهنالريثمطالعورةهذه(ي،العفويةأنوالحقالجماهرر.

علىالهوميالزدَلييبرزال!ويةهذهإندل.إنسانكلعلىدال!داهةالمرورألفرضه

إلسلطةضدالموبَهةالأعماللكلعفويأ،وابسَقابسجمالمجموعولؤلفاالممعي،العدوان

لايذ!ة،قاهؤضعتوتدالجماه!،6!ر!زعنالمالرالموخدالفعلردَإفاالاسحمارية.

وهكذاالاسحمارى.ابطامفدالوسالللكلوابفال،المقاومة(ىاطاسم:الاخغارمن!ها

دمفوهـالالراممنيداالمور:وموععامأيث!أاكس،منا!رالعددمثاركةلصعح

ؤس!نت،الاشترا!ودلعليطوع،عاصرهقولعلىمعدؤهيقومالذيالتحريرجش

6يموراوالاتخالات،دالمشاركةورفضالثارع،ليوالتطاهرلالإفرالي،مروراَ،فاضل

سز!ة.إداعةالىالاستماعأولان،تراء6ألسط،

نحاراللماجمحردمنامحرهوماتحققونظمها،الم!ثاركة،هذهثرإدايحر-!،وجههة

الصس.ابلل6ضقأوطخاَالدماجأتحققأفاأىرانما(ماعلىيال!ملالعس
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مشلهواا

جمعلهكط،الأصلعنخرَلىلدبعضهايكونانلهستعدولا6م!اكرالمرنسة،الأمماءدكب!ن-"

..رلكعلىولىمعزةبو:دكونلددومعزه،:دمولوت.مضح!

يلي:ماالجزالر.ليالمسفحابظللور+كواولا!!ةاءهد،ا!حاتإعدىليلتراانوسغاولي-2

بلادلامنجاعلةلعم!،جمنورهاالفرنسهةالامبريالةثحت!ثا،صحماريةللجزالرالممؤاالثروطإن

الثرعة،الوطنهةيالوممل،الوطنىليحررماولةالةانحىاطهالهملمناصطن،!نجعلت6سحمر

الذيهو6واحمدإيجايرو%إلانالهكنلم،14عامبلالوطهةللاعزاليوالبر"!ةالاتخا!ة،لا!برلى

مماال!ئبيطلىيومإلااطزالرلييخرانلاواط!ا!قة(ن(وضح!إولالضعب،اتهاهاسرس

9*4(.دولبمأولدومكهطر،3العدد)1!هد،.يدهلطواللاح

.4العددا!هد،-3

سحي،لرجمللابسة،يدوالعفان!يرىوالفوضوىالضوىللنفإلاعذرمنجمد،الدي-4

عفعنبمحلفلصالهما،ايزكجيةاطريى!ساليمننطل!الذىالعفLot&.طثرصاط!ثثَ

لينلرسهوا!قة،ليكاماَومذاوط!هم،يمدحوهوخوده،لمللهأمرالديالجرالذلك

,violentء،Contre l!72،4يارص،ده851كل leCenturion،اللالياهررمو!إن،7،.:ىع

الطر!ةيشندمكدمالملهوهك!ا!د-لر.اللعلىابظكى،ملو!مات!لحعالهينرضعف

الأمريكي،ابق،عفالمكولع،غفالموىلفىعلىيععإلهي!طة،المطد،تلالكلاصكة

افميعلى!ومما،لوعمنسحة..،رأدي!يةلاتداحولهيالنرتسي.ابقوففطملأ+هعف

به.ا!مامجمبالذىالعملهمعةيوضحئحددانثونالغف!ق

7191.لاريى.الحي!ةامري!ليوالماصةالنف:!حم!-5 Editions du Cerf،هو:ص

41-43عى،الأرضمعذلو:لالون-6

!و2ص6198،،يايرجملةليالورة+داخل8!وويو:كلر-7

.4العددا!هد،ليابعىكامل(لظر-8

الممدر.ص-9

.2د!ا.اجماهد.رليى.لما؟ا-04

.اعلاهنظرأ-14

والأعذاراطاطةالماوي!يجنبترلهايجبالئالأحر!والكلهلأ.الرالع:عددهالياتهدو!ول-12

نقدم،الدمولزيفالالسايخة،رواح19ليالححالرمنوالحذ،السلمليا!مقةرماعلىولرطلاَ،ادطلة

فسَولحرلى،اظشة،ابةتملكالأضرةهذهكالتإنالفرلسعة،اللطتإلىللحوارمثَرلىلرنامج

مصرها.ضر-!ليضهاأمرها،ليثحكمالئلث!رلي

.أعلاه؟كرهبقماإلىالمظ،ضات،هذهعناوصعطاصللممرلةانظر،-13

.4عددا!هد،فىابصالظر-44

.47:ص،الأرضليلمونالعلى.لالون-15

.3:ص،01-3302/6/5791،عددابزيويئ،المقاومةالكل-46
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الوساللأمهةمنيزيددهريئ،ال!ردحضثيءكلوتهلالأولىبالدرجة-!مهالذىأبحلزوكان-87

يقخى،هوبلإرادى،!لمحردلىلالفف:.يملكيالئالماديةبالوسالليحلقنمرهجاعلاَللنف،المادية

كطلأ...الألل،الأكملنهايفلبالقت%jالأولاسعماجمدأ،ص!ةسالقةشروط،العملموضعلوضعه

لهولىاذن...،عامةدمور!الإن!جإلىدلوره،يشد،وهذا،السلاحإتاجكصةإلىيشدالنفانحارإن

7191يارص.دهرنغ،فد،إنجلزالاصادية6ا!موإلىيد Ed.Sociales&مو4ص

صوو8.د!نعضدأ!لز،-8،

/338/12,5891العددابهد،الجزالر..لىالاسحمارنقذلنالظئة.-91

02/8/7*4،"،اولهد،واشر!ج!.خا+:صادقالشعدأنظر.اير!جهةلدىجدأالمعرو!-02

4/7/!وأ6،26اىهد..الصداتوحرلىالتحررو.،همئىالمفودةالقوى

!علعأ.Polderيوار!هلوصانملاغةاباصةهنهبذكرو.عاماَلسايجاهلهذا(نمد-21

نإ":.صة7؟"أ،ديصمبر!لا،العدد،للأعلامالعسكريةالمحلةدايحرير.جهة:لوريهَحرليأدا!ْ

لكيوال!بةالضربررلهةالظرولىفلقأنهيوالقضعةال!لبم:ثكلهفىت!حثإنماالعكرىافيح

أيةمنمحرداللجدا(ياهظثمنالا)قطتحمليخوشالا،الأمنضظهوىالصكريابمريكون

أخر.سوىعلى!ومالممركةانحثمنصقة،!مة

.9591لولمير(ولالعددور!و،ا!هد،الجزلر+.ليالمتحالنفاللورْ-22

نألحومأتحاولالدكحورلهةإنقول:ْالذى!ظواكثيبقلمتماماَموضتهذه6الالارو!فةإن-23

اضقيبوجمه!ولظهروبهها،عنلفرأنعلىارفمتا؟ااهو60اسخدامليلالعانثرنمنبقى

إلىابصلوسم!!حي،ضةللثعيكطهرانلىيساهمذلكلمنالرجيهَ،لطظتع!ةكدحمورلة

..ليراجعلهـابحاللاالئاللرجة

p.1555*!جم!ه,.ه!"ا Perk, Petite Collectionشهمأ!5د!أ*ء+!*،للله+-

هذاضوليوبلكر.9591لوف!اول.طو53العددا!هد.اطزالر.فىالمئحلالنظلور.-24

داْنوذلكاضطهاداَ،أكرالنعليالاضطلادكلانجمب"ركى:.ادولا!طعهذاالأل!ر،منالماق

منYرةدكلدمفأنوجميصاساَ.!علهواناطبل،إلىلأدسAواطجلالاضطيد،وعيإلىنضف

على8اكحبرالأوفاعهنهنرغمأنوبامحمع،هذامنالمخجلاطزءاىلوكطالأ"لن،امحمعدوالر

لمحهلكي،نفسهمناطوفعلىال!ثعبنعثمأنيجياطاص:لجهافانمنىعدمادالرس،دبدأان

,Paris,7191.ق!.ه.همجلاطقللسفةلقدماركى،..الئبعة Aubler

rtinحع!ي!ي!ح.!+!Julllard,1%1مؤ.ه"-لأم5 Clauffler Loins, 'L :ea

s.م!26-591 complementalres. Paris, Ed De minuit،921.!عله!ه Talon Germaine, l

من+انسرىلا!نإفىامحمايألهكانالذي*+!ل!الضهدأجاليميديدنالمريإنويقال-27

تلإرهاولتللافء،ففأوانطي،وضثب،المؤولةسلاتلىنقلأنالثيء،بعف!،الجبن

لوار(ل!دواوسعلىطعلون،كطال!ء،اعالىمننرمي(نجأالأكرمنأ.لرىألا:بقوله،البرئين؟.

أطلع!ئرهعلى-كللوالبريخينمنعددأ!لالئمرعةوبابللابالممنلديكمماعها،يدالعمنليالى

أتخلىوالاتللكم،لادلاتلأعطنىامل.صهكونذلكأن،طالرالكمنحلكىلوأتاولد-مي،نمل؟.ما

Revolutionاهـ!*.د!لطالجزالر.معركةعنمقاللطLentinالمؤلفدلكذكراهفف+.عنلك

ء:24ص2/11/6391،

314



Pali"!اك!ا82-1760.8 et guerre ent ! lea nations, Paris, Colman.4!ه!5"!!ول

من!امأصرجمة،Augالأوراسن!ةلالدلار،Tالجرالإلىشارءالجرالبثالقالريةإن-92

بهةمنعخفةأعمالإلىماكر6يؤديانجمبجمد!دلتمردالفجاركلدله؟.!اجاءإراكحمة،هذه

ASدالجممة،المسزولماتجمكمارواطين،ضدعقولاتإلى،اخرىجمهةومنالجمردين،عمالاتضد،اولى

Courriere u;,%كالهله:temps des leopards4!:محا،ما

ا!فةوىلتاجمممهَ:المسؤولةمدأعلىا!ثما!معهاذيرعلى-3!8!يولراجمرالرركد-03

!نت،كطوارجا!اإصلاحمهاعلىيرلية،أعمدةاومدرت،هدمتلدكالتما،لرةدرغمانعلىقوم

دينالالجامدعزيزههوالأهم،عزورهلكنكاية،دصووهأعرجلالو!اَوجهأالمهدأف!اانهر!ة.دلمعوأن

هشررلامملةليالفف.،زمن.،احم!ه!ه-53ًايمردمفولىإلىإدضمامهموالطمر!!لئمي،أبخاه

:234صا،01/41/أثو802،العددز!،tما

دصةولكدماالروراملاختارأدهاعقدولد6،الطئرالمظينلدرلةمرثدأالرجلهذاكان-31

أنالرهذا.جمملهماسوالجراللهاعرلىولداخحة.دصةالمظلونيمارمهاكانالئالحذيب(عمال

-Naquet,-915،4622.عىا!ةاطزالرمعركة:ماصىدي Vidal4لط!L raison 'd Etat.

REP:!بهليDelarueء!أيخأوانظرX221-211ر901-011:عى et،ء+pares desوواAvec

2eme REP Ma5-1.47%53,1!ارياp"!1++مelles editionsه*س

الا!ديولوب!له:انظر6.صرالمطالمر!ةللأيديرلوجمال!ولوجمىدالعروىالدمنالطىبالمعى-32

91-22:أ،ص7%ماصو.باوس.المعاصرأالعر!ة

حرلمحاَ،طي!هوإفىاايمكل،أنذلكالمالنخ.الوضعلهداا!احاهلهوايمكلانفىلكوعدا-33

اللدلطقلي،يؤديأنيمكنلاماوهداوالجمغلة.ا!عئلةاجمما!أعظءصلفلينالمطلفةالماواهيقخي

ا!قلالإلىالأمر،أخروليالأكرية،ولمنالأللة!لإلىولال!لى،الأ!را""!نلالحارإلاالمحمَر

وقتالئالامحماريةالوعةانصارمنالرادي!لىالجاحبلمنىمألوعظلدالفخهذاوكانالمصحمرأ.

كل.عملهةكلضدلوماَ

revolutionالظرالاكراهـ.هذاجموانبكحلفصل-34 algerienne et le droit, Bedjaoul. Mه!أ

:141-183ص.4!ص4،ول4حمط!.لروكحل

العددا.ا!هدالمحلاد.يئجل.-35

36-352.bat,Paris, Julllard, p6ه!le meffieur!مane!،ل13أهل

68961؟5*!-37 De " !e Andre, Sociolgie des Revolutions, Paris, PUF (Que sacs. Je

الوراتصوسولوجمة:79ص

جديلكلايحرير،جهةمنِتجزالا!جزيرلفايحرروحمثىانْاكبة،ا"دةلِكدوهيء-38

النظمهذهنميأنوبذكربخديا.يكونأنيمكنايحريرجمبهةليناضلوكل.امهةهذهليناف!لهو

!بهدالعروسخلفةولمنمنثصور)اللحور(أو
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.4عددا!هد،لىابصأنظر-101

لرشى،ووتينلروودحه،ودودولرالى،وكالطالواد،ودالى،القمةأحماء:هسةعلىودصتمل

(8Rueافىلااايحليوثارعمثلهه)ثارعالمركزليالأوروب!واقيورولراريا،

ا!بق.الهاسقأنظر304

j«ورودوت،اءهـهsalemblerمحهلاوكلوط،بلكور:هيءحماأ8ويشكل-401 cRedouteويسو

cRuisseauراسمرادوئرمبروكوجملدى،وحين+هداهكلا،والقةBirmandreis.

وفيوو!ل.دا!ك،ونولردامأوجمين،وسانتوبوزريعة،الأ!ار،احاء:كه!ث!مل501-

كليد-!سرولانثمخلة(،ر!سيقودهمأعضاءشة)اواعضاءصعةنهاكلليخلاياأربعأي-601

اجمموعة.لرلسخاضعواظصعخلتين()أىمموعةنصفنهما

يثنممناجمزالر!نالمطلمنكصعددو!االثطل،لىالأولى:علوييننعمينهنهولثكل-701

Barbesهآمح!دا!53"*جيلط - Roche - Chouard jوBelleville.....وخدالجنولي،ليوالطمة

.نواحراريعفقتنإلىمقصومةعلمافطفةوكل،الأيسراثططعلى

Amiens1ال.حتىلالشطمنتمدوهي-801 . Picardie))عاد:حئالشرقومن!axس

j Provins1 La Brieو*س!"وثاردرحتىالمردىومن.مح!3وال،!مامآمقاطعاتحئ،الجنوديمن
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Nantes- Gassicourlا!!هألظر.فاطقْللاثمنهماكلل!ثملعلويينفطقتنإلىأيضاَمقسمةوهي!

Michel.12ص:كا!91،السطصةالعلومِليجمثا!وقكلةبارصدرنسا،ليايحريرجههةنظمة.

اطاصأ.3.0(اينئهوْخا!ألرعاكولفللفرعالفدا!ةبالأعمالالمكلفةهالمداممموعاتإن-901

لصحأ.المسقل

حزرران22ليمهالعددا!هد،الفدرالهة،ألمالاليايريرجهةنثاط.خاص:دشكلأنظر-011

915.

إلثاءمَ،5791أوت28إلى02منالظهرةليالجصدالوطنىللمجل!اك!اللررةلأنهوبذكر-111

نسقوكالتسيد،محمدي6بدتحتىنتالنرية،أما.والمر!ةال!ثرقهةالص!كريةالعملماتلمحادات

بومدين،الصدإمرةكانتالئالفر!ة،الظدةأنحينعلىوالقمالل،ولشدنة،الاوراس،ولايةبينالعمل

والجولي.والجزالروهرانولالهةبينالعملنس!كانتإكل

واطق،الجزالر!ة،الورةبجاوكلي:محمدىديإلى!لهفعلأ،أكثرتحللعلىالظرىيطلعلكي-112

77-12،.:صمراراَ.ذكرهيبقالذى

ايحرير.جههةانظمةمقسة-113

,5791ديسمبرليطرابلسليثم،الظهرةلي5794أوتليالموماممؤتمردمدالوطنىالمجلىيحغ-114

4.كو2وصيرانا619و؟لي

المجل!اعضاءكصنوصعومددثركب،"دوضحالتحريرجهةأدظمةمن24ا"دةكالتئن-445

اطاجمة،عد،الوطنى.للمجلىأنكقررنفهاالأدظمةمن92ا"دةانالجزالرية..للجمهوريةالوفى

ماوهذا.المثلينأواطاضر!ن،أعضالهللديبأكلريةالثزك،يالاخخارايوصعأولفهدكملةملاحة

أونفسهلكملةصلاحةالوفىللمجل!أن:قررالئاطزالريةللدولةالمومةالموساتمن9ا"دهثوكله

الممدلين..أوالحافرينأعفالهلليبأكريةالم!ثزكبالاختهارالوسع

القاهرةليابقدةدورلهلي!يصهحتموسع،عضرأ،34منأصلاَالؤلفالوطنىامحد!انوهكذا-116

عفوأ.كاكه

علىالمؤتمنهوالوطنىلاجمل!ذلك:ليالملاحة!عد4.الموكةالملأصصات.من4،ا"دةإن-117

أنه!د..الحكومةأعمالويرالبالوطنهة،الأرضقربريتمحتىمؤخة6دموريشزعوهو.الوطةالسطدة

وا!وانين..القرارات.طري!عنلالشريعللحكومةايرخصيس!ع

الموخة.المؤساتمن3المادة-8،4

هوالظدةو-بالأدارة!ومالذيكانالمومام،مؤتمرليالمسفحابظللمامنذألهوبوضح-911

.!94جمويلةلىوالعئرين.اكينلجنةاتجماعليالمفعةالوريةْاللجنة

وصعدخدة،دنيوسفبن3،بلقاكرم،مهديبنالعربومفان،)عانأعفاءهسةمنالؤلفة-042

ليالوطنة،الأرضمنخروجهالدىأردعة،وايسقايضذلجةأعضاءيجعلمههديبنموتلكندعلي(.

لهاوصكون.الظهرةليالوطنىللمجلىاكفة6اللورليعضوا44َإلىلوصوسولى7*4،صيلة

دبافي،الأمين!ثريف،محمودبومحوف،الحضظعد!ل،دنالأخغرعاس،لرحات،رمضانعانكدلذ:

بطط،يلة،لنأحمد،آيت)اورجيناطمسةدةواولأوعمران،عمارمهرى،اظمعدع!دكرع،بلظ!

وخضر(.،بوضالى
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02/6/!94،يومليجففالاتعلىالمو!الحكومةواثتالملاحهاتمنابوعولذا-121

!ليواطق.الجزالريةالكلرأالب!وي:محمدابقطةهذهصلانظرالظلة.الالفالاتبعضعلىوو!ت

ك!4!8.:ص؟كره،لكرر

المذكر!.لعىألظر-122

99-901.ص،واطلاجمزالريةالورة:البطويمحمدالظرصلاح!اقا،ونخلفلركيطصل123-

ايحريرجقوحداتكزويد،اجمزالولييجريبماالمولىالطمالراىإعلامهي:المشكتوهذه-424

الون!ةالحدودعلىواسثروااممع،منهربواالذينالجزالو!ناللاخيناضالوننى،والسلاحبالمال

المدارسوداميناطرلي،م!ثؤهيكأكلواعادهللبوص،الطبةالظيةودامينفم،العونودقدبموالجزالرية،

....اعللطلاليابحطر!عنالأطر،ولكوين.اطرليببوالطمىالمهاجمرينلأبخاء

الرثياع!حالىمنالضماطلعينالمو!اطكومة.انعلىنعىالمو!المزصاتمن22المادةإن-125

المرويةراتالجا!بلي،الموظفينيرولميناطارجليالطتوررساءالأر!ن،!ةواعضاءالعلما،

..الكروأ

وبنوبوصو!يلقاسمكريممنولألفتنفسها،الوطنىاجمل!دورةلياللخةهذه(لثوقد-126

طمال.

.5/2/0691لاريخ95العددابهد،دالحريحلصأنظر-127

كو.:ص،والحقالجزالريةالور!:الب!ويمحمد-128

(oergent)عريف(capora،اأولبخدىالجدى،6؟المورهذهعلىيكونالصعدايربإن

ضابطصولهفى(lieutenant)لانلأملازم(aspirant)ملازم(adjudantماعد(sergentchef)أولعرلِف

L.أمقدمأواولصاغ(capitaine)لانضابط،(lieutenant)أول (commandantعضداولانغ

(colonel).)وضمت.اكفيالصغدقمربةمنوما

كئتت.لذ،الربعلفغضالقاثراتأنإلىناوبحر.الصومامكوتمرالحماصالطنالظر-013

فهما.كلجمملهالذىال!لاحهيردة،أيوصاحبالطديالجندي9بينالأصاسةالممزةواثرة

دكرهادأهلمحارلاَ(دء0442بينماو!ها)الك!ةمناهمكوحدةالكوماندو،أنوبوضح-131

8المث!رالطمهالوحداتالكومانلوعموعاتوءلفالمومام.ثوتمرالماصْالطن.ليالواردالحداد

علىواهدرهعةالشبمن،خاصةمزايايقخيمما6،خطورالمهممبأكروشكلَفالتحرير.ج!ثىلي

المعركة.ليوالم!رة،الاحمال

3العدداولهد،ابروو.جمقليالمعرولىغررا!هد.للمسلينابحلاللرر:مهديبن132-

المومام.لمؤئمرالسماسالطن-133

علىودشهدالرصياطماعاتدفاعف++!لتالقالقديمةالجماعاتوريشالجماعاته!ه-134

لا+!+ه،:ال!ريةالجماعاتهذهعملصلأنظرالاسحمارية،الاداو!دحللفدالن!فةالمقاومةاش!رار

2.طو224:ص؟!وا،باريى،حما،الجزالر.ليصلامةاياطماة،!به

واطدماتالمددة،الأصالعنمسؤولينخرونايالأعضاءويكونالجساعة،نثاطالر!ىينىَ-135

وا"ية.الاضاديةالشرونعنو(ضرأ،والأحراجواده،والأمنوالقضء،،الحلم،الصجة،

.2/8/5791ء9العددا!هد،الجرالرمن6اعررالجاط!داخل-436
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الأرضليالجماعةلهذهاجماعأ!رالذممي5Rafaell!لأoldiهوابطلىصنىشهادةئلأ:انظر-137

ناالرممة،لأ!كميحلقمما،22/798/!كه،27العددابهد،ليالجطعة+:ا!ومةلطاسة:.الجزالرية

الرعة،كمللمطالموازلهَالعدالةوهذهالقظيا.ليفملالئهيالجماعةوأعحتكها،الصردااكس

3Andreء!أوزوكزىمنمحامإلههله!ثر(مر Russ.القظء:السلمةاضا!إلىالاعاد!هامش.على

L'ول!ا8ءاعلةدالقبهل:لي،القليوالقضءالفرني، Afrique el،55-379466،ص:الرالع،الفمل

15/12/5791.لِ،4المددابهدلي،الفرني.الادارىاصازأوصال.قطعأدظر-138

tempsليايحرير،مثىالأيصاصاينى-913 Modernes3-مو:ص!94،نونم!رأصبر،!وأ

للى.7

4العددابهد،ليابثورابصدلوجمدلاابصj!علهدالمؤكالجملةهنهان-!!د

لمحقعلىتزعاهانالولتبضوجرب!،الطمالاتحادسق!ندقابن!نفالككانانهفكل-141

باعةْزطمهيملكالذيCGTاهـوريثل!GSA))الجزال!ةلبظلاتالطمالاتحادوما،الجزالرينال!ل

انظر،ممالى.جماعةعلطيضرفالذي(USTA)الجزالرصلنالعطلبظياتالطم،الاتحادالثو!نن،

!لي.ابظتينهمينعنمر!ةلكر!علىللصول

,WeissFrancois,0.0791"!ر-27.ه Doctrine et action syndicales en Algerie, Paris, Cujas

"اللبةدعديأقيوهو!فري26إلىكلأمنالجزالرليالجضدايأصيموتمرهولمن(ئ!لم-142

منالقدبمافارليادير،عيسات،آئذعلهايثرلىوكان،اهـممأ+*داخل3191عامالج!ثأ!لةْالمط

C..G.ا! T4791.عاملرك!اقى

الظدروعدعاماَ،سكرد!اَإد-!،عاتالمؤسين+.الآباءعلىلثقلالأولىاللجةكانت443

.جرمانوراكح!وروبةيوعالمعسى،لناكو!طعمرافي،

للعمل.المراكشيالاتحاد-،4

الونسون.للعطلالطمالاتحاد-145

)همأ!.ابصدعليهمؤكد-146

.(NDLA)ابصليعلطمؤكد-147

ابص،ليداخلةلعستلبظلوالعملةالدل!قةلالصحالمحلةالقاطعكلوكذلكاثمطع،هذاان-،8

هـ.العددابهد،لىالنشورالمومام.لمؤتمرالماسيالطنليالمنقح

الكرى."المعركةعوانوغت26/1/5794يومعددهاليالجزالرى،الطمل،صحفتهإنثم-914

جمقباسمالوحهدةاكطقةالتحر-!،لجهةالحويت.أىللأضرالي:أعلأ،الاميبافدفلحرف

..لريبعماالمنحر!الجزالريةللورةثلل،والصاجمردا!ولى،والمرثدايحرير،

منهذا،الموظفينمنيه!عدديدوكفتصُرحوا،2ومهوأو!وا،دقالرعضوئقمنيقرليماإن-015

.المطللاتحادالطمالأمينإد-و،ساتئلالحذيبتحتوالمودى.المفقودين.!سبأنلون

5891.عاماصبردشكلالذيالعطللاتحاداطارجميالولدطريقعن-151

أنظر،لال!لانحادالديولوطصالثطحول-152

cءWeiss Francois, Doctrine et action syndicales en g37-44.محهياقاَ،ذُكركالي:

26-28.ص:مذكرر،ممدرلرنسا،ليالتحرورجمهةمنظمة-Baا!n!ثطانظر:-153
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نألفسهالولتلييس!عونكالواالجزالر!نالعطلاتحادإلىالجشينالجزائر-لنالعطلأنبوفح-154

الممالحصهانةلي،واضحمبررالمزدوجالالتساليوفذا.تحارو!الئالفرنسهةابظباتإلىتشينيكونوا

لرنسا.لييث!كلونيناللىلللعطالمادية

عئ5791عاممنأعدادسهعةفهاظهرولدعدد،لكلالمتوسطلينسخة000.25كبموكافت-155

عامأخروليالالمال.لتأمينشهريةلن!ثر!4،!ورأوتليAGTAادحلبعدوأبدلتك!8،4عام

منطعأعداد،سبةفهاوظهرصى،بئكلالظهورإلىلرنسالياطزالرىالعاملصحهفةعادت

ن!خة.0001إلى!6بينمامنهاكل

ليجمتالئودلك6191أكوير48!أء2نذالمودد6جريداقىالالمظهراتهذهصلأنظر-156

Ratonnadesاهـ a Parisمناك!ةمنهالموبهةابداطتلصا!اَوألظر.ص:477،)ماس!و(4!و

وأدطراكوأ.لوسيراولك!،العددا!هد،ليالفردسيالطمالرأىإلىلرد!ا،ليالتحريرجههةلرعلبل

عام(صبرليالجزالريةالمظهراتبعوان؟.الموف،الحكومةليالاعلام6وزارطهحهالذىالك!بأيضأ

لجهةلرنسالرعطبلأالتىالنشرةللكأضراَوبذكر،6191لونىلرنساْليالامحماركيوا!ممع6191

لرنا..ليالجزالرياتاتء.مظهراتلعنوانافء(السمالتحرير

القدم.حلتة.لي91كوتجمبر13-14يومالجزالرليابضداذسسيالمؤغرخلالوذلك-157

.4Cercleلافى!!5

.3791لولمبرأول،ر4العدد،ابهدليح!اله..منسنةليبر:الطمالاتحاد.قريره:أنظر-158

أخرين.بينمنحوطابراممموهوب!،أوز!ان،صيدللرليىبهواليفالكوعكون

الجزالرى...الاضادكهالمعبرةالمحفةوستكون-915

Pervilleالظر-016 G:إلى1291منالفرنحعةالظلةذوىالجزالر!نالطلاليلدىالولجةالططفة

233-925ص:7491-ول,2ولاللولةالعلالاتلي6191

صثول،سانثارع4كهدلييزالولامقرهوكانلرنا،ليالمطربةالطلاليوجمعباريى،ليأل!لم-161

باريى.لي

الجزالر.لي9191عامانثيِ-462

5!ء+جاد!sed!راول5فىمحمولمحأادليبارصليالوم،نفىليانضدالهحرب،لمحمدوكيعا-163

لكن.(UGEMA)الجزالرلِنللطلاليعاماغادإدئاءلدلىووطون!ثوعونجزالريونطلاليدظمهمؤتمر

إلايكنلم،السلامعدبديديديرهكانالذىالجزالر-لنالمصدمينللطلا-العامالاىدعلهغطىالأخ!ررهذا

.ولدتووممثتكاولة

غامأوضعأكعرلىبلاددا.إن:المسلمينللطلاليالطمالاتحادعنالصدرالحريحمنيظهرماوهذا-164

علىبشضتها،نهماكل!ظنالأخ!دانهحانكانتوئنا!ورين.يةالشطالريضادلدىعنفيها

عاولواالئالجؤالر،إلىبابس!ةكذلكلصالأمرانالأسلام،إطرليلاريخمانهماكل!طورتما!و

كما؟:ليزاهرلارسابعىم!ارامثهدخلالا..منلكولتالئالوايعة6الحفارمنا!ها

idees politiques et 'I action du syndicalisme etudlant algerlen- (de 5591 aووا,Les themes

(2%1.57- Memolre DES de Sciences Politlqus, Faculte de Drolt Paris,,6691 p
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منباري!لياولفيمؤتمره8/7/5591يومايامسيمؤتمرهبعدصدUGEMAالانالوالعولي-165

إلايضدلالالهالرالعالمؤتمرأما28/82،3798/إلى23منأيضاَباريىليالطلثومؤتمره03/5691إلىكز

1/8/0691إلى26/7مناونى(سرالبىلي0691طملي

وهذا.ح!97ْص:،الملمينللطلاليالطمللا!دالرابعالوطقالمؤتمرليا،تحادنظم5أنظر-166

هوبدا.لوطحالاتحاد،ل!ثرهصفت،116منكهب

.zeddourزيدور3بلقاأومحمد-167

8.المددا!هد،ليال!ملالنصأدظر-168

معمولاَالتد!هذاظلوهدالأوجهما،منبالطردعلهيعالبأمرالاضراليلثطرالانضادر!ىإن-916

لم0694،(وت4إلىجويلة26منالجضدللاوجهماالرابعالمؤتمرانوهكذاالافرالي،اولءيعدشبه

يىلييئاركوالمالذينالطلاليطرداىاكلث،الوطنىالمؤتمر!رارلمحهديؤكلرارعلى!وتانينى

فىكره،لكررمصدروهذاللأوجمما.الرابعالمؤغرليالقرارلهذاال!ملابعىأنظر،الأوج!ماْمنالاضرالي

65-66.ص:

ابظلإماجمَارونالذينالجزانر!نالطلاليلهلمن6مهجررالجامعةظلتحمثالجزالرلإلا-017

الجزالر.خارجالدرايةتابعةأوايحرس،حمقصفوفداخل

5791لولمرأول14،العدد،امجاهد..حابعالممركةالأوجمما:.-د78

PervIe:(نظرالجزالر-لن،للطلاليالسطصاثطصل-172 Guy:اطرديلطالجزالريونالطلالي

باريس(والعشرونعشراكصع)القرنالشط!ةالر!الىومطتحرلىجوث!.لي-22!ا(5591

81.-3كهص:7791-للمعلمينالطلىالمعهدنضورات

.91/5/5691!ومالاضرالي،تاممناحماراَاطزالردالمرعلةهذه4اتولد-173

Guyانظر-174 Petville-اطرو!8091-6291-الفرلةالجامعةليالمحلموناطزلريونا!ى

8لشاكالمربةمندصراه : 08910 EHESS؟.

الثلال،2يتسعودكود،8د!سميرحئووا(7)ديحمر!أوجعمااكلثالمزتمرفذلرأصهالذى-175

.بلوانومولودلبولأحمدا!بقانالرئهانوكان

4س44،ع6:صمذكورمصصرالسطسهة،والأىرالمواضهع،زاهر،لارس،ابقطةهذهصلالظر-176

+المزتمر-الأوجمانشركهالذىالكبليالرايعالمرتحرليالأوج!مارلسللعهالذيالقريرانظر177-

91-53.:صالجزالر-لن.،الملمينللطلاليالطمللائدالرالعارقومي

الأوجما.مؤسسيأحد،السلامعدبلمدالمهمةهله!مولد-78،

801-49أعلاهالمذكورالممدرنفسزاهر،لارسانظر-917 : moo.

هذااتخذولدللاتحاداطامىالؤتمردتضررمكلفةولجةبلجةالفذىالمكبعنكوضلقد-018

موصع.نضذيمكببهلام،91/12/6191عئ86لهوممنعقداجماعخلالالقرار،

المسؤ،لين.كلضةوحسبالمضلينلعددبعأيحرالكطهذاأنوبوضح-181

8!+55دلكدكر-182 du FLN en France.32.p، Baroinيه!!!(lehciMايحريرجبهةنظمة..ط

لرنصا.لي

38-3.ةأكر.صفا!لعلىللحمولا!بقالمدرفىليأنظر-183

:!و-37.ص،الممدرق!-184
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علطكتوالئكلارة،6والخبأالملفولةالمفيرةالورقظعةالموقىفيلفةليالكلمةهذهوكعنى-185

المهمة،لنهطفونالمطاطرسيقومنأوأحط،مسخرونرجماليقليإنماالرداللوهذهنقلها،يجبالئالرسالة

.مونا!،أخرىوأحعاناَ

المسرولين.ل!ضالسماصالضضإلىدردوهي،ناثرةنسأاطاتكانت-186

gerieثهادةأنظر-187 Concentrationnaire, ، Charby4!ل!!سأ،Resistanceالعددا!هد،لي

gerfe:أيفاَأنظر4،مهونولمبرأول.72 en prison4،أمودوموىمورات،باريى،!ل!"ط

54-57 :moo.

.57-73ص:الممصرلفى:Charbyأنظر-188

Fresnesليلهوئذالمو"لىلططرابح894اكوير7ليلهدامالذىالأضراليداكوبخامة-918

دن،4الموا،خرونالظدة،الضمنجمكمهذإ،إضرابهليلعهولدالطمقاطموقىليلظمهو!لىأليبخظم

اكذلينمنككلعددوكدلك28/04،يوممنإَبد،والأشرفوخضر،وبوضاف،بلة،وبن(حمد،أيت

8/12/33Xالمدد،ا!هد.6ْالارادانحار؟5891ْدولصراول،21العددا!هد،انظرلرنسا.ليالمورفي

17/6/يومخر2إضرابأإنثم،98-29ص:الجزالرية،ابورةصلضالقمحمد،الإوىايضأأنظر3898.

لياعهوسينالجزالرصلنالوزراءمنبلةصان34يومفىلكدوبعهم.ف2موناضلهوأللمن9*4

ليجديدمنيصدالططمعنالاضرالي9394:.صيدهة6لاريخ،45العدداىهد،أنظر.Ile*د!4ْ

Fresno.9*أأوت473،العدد،المجاهلى

925-263:،صالأبخةباللطت4،!هودكين،عسكريةباتىدونع،ماوكسي،خاصةأنظر-04ه

بدأوهيالصكرى،علىال!طصاولويةإنيلي:.مافاا!حيةليابهدصحفةكتولد-191

ن!القرارهذاإنالجزالر.ليدكركيتجدانيجىكانالورات،وكل،الدولكلليعالمماَبهمترف

02/8/7*،.لارلخ،9العدداعاهد،..الوطنىالاسقلالاي:بظكاعلأ،الساسةالظيةيؤكد

وخغر.كلة،ودنأحمد،وأيتكن!ق،بوضافىمنالمؤلف-291

روساءكالوا،ولاية!ودنهموكلالأوالل،ال!رالحر-!جمهةمؤسيانالمناسهَلذهبذكر-391

اطهود،منبكثررجمربوالفدلالت:ْعنماكدلذ،التحرورصحفةكهماكانوبحقوعكر!ن.صاصن

افلىداخل،والماسيالعسكرىبينكفاددوصدا،عقادعلىاكسحملليالجديةمن؟لكوثمل

ررساءهمايسلكلدرجماتمندرجةكلليايحرير،جمبهةسؤولمياننسناأنايعنىهذاولكن،الوطنى

بمهت!ظأنيجبانم،بالمعنىصرىالحِن،علىلارصكلأوضابطلكل!هاصهونحمكريون.

برنامجصلالمعفلرأ-ممإبداءليالماصنالمفوفينواجبأنإذوالسطس.العسكرىالجالين:ذات

يملكلاالئالكظء!ثلفمعمكر-لنالطوول،المدىعلىجمعلهم،التحرير،ص!قالصمكرىِالعمل

الطعةالمثكلاتئوبةالظدطدلزمالئالغرورةإنوبالعكى،المرع.هظعنرمماالمسؤولون

رجالمنايوميالوريالعملعنىوهد.بحتساصمسوىمنمهمةلأيةجديراتجعلهلجطقته،والادارية

نإ،الوطنىامجلىإلىالفبطأحمديملكمعاالهوفذاالكظءات.محدديسؤولينايحرير،جهة

لي،المهمةفذهخاص،بثكلمهظجلاهلدلكولانالمظومة،داخللف!هاوقرته،الطويلابظلىماضط

.5791نولميراول،4العددأا!هد،الترلمو.لجهةاهماديةوالأجهزةالظلديةالجادى.

الذينايحرير،جمثىمحارل!إن5التحرير:جهةلألظمةالمقدمةكلطتالمدد،هذادبذكر،-4"د

المقح.للعمللرزواايحرير،ج!هةمنناضلونهمالورية،6الصددفسجمملون
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i-591بعد.لمحمايليمادظر

الجماعةالضادةمدأوالامةالثخمههَالسلطةباتعاد.اكسبةلدهالموماممؤتمربانروصي-ء"د

بالحعاإ،أو،بالجنأوباططر،يالونولاالفطدنفو!مإلىيسرليلاشرلاء،دطفين،أشعاعىمنالمؤلفة

ال!ثخمة.6عادإدانة.وكذلكدالموتْأو

ا!م!م،الزعيمصهكولوجعةويعرضل!ةللمصطويلاَمقططَالصوماملمؤتمرالطسالانيكرس-791

الفبر،بثلاحظةيضي،الذىالح!يةلديكالبةالظعةمنلريةممالىصكولوجهةإناكلي؟ْبال!ثكل

ل!ثرق..الشمىجلالذىهوالهلِعلنولبهه

5791نولمبر،اولأالعددأاجماهد،اي!وير.طهةديةا!طوالأجهزةالظلديةاولدى.(دظر:-891

-991Agيينبلواحد،رجليديدينيكنلمالحزلي،ليايربمسوياتكلعلىال!قانرايخا

وبخةعسكرىسهاصدالدإلىدشدايحريرحمقليالادارة(نكطلسم(أوبحموعة،أو،أخلةفيَأيدى

(.طوارب،ونحابراتوعحكرى،)سهاس،مساعديندلالةمنثألف

.3الفملمنأ62ا"دالتحرير،جهةنظم-002

.613ا"دايحرير،جمهةنظام-102

جمهةداخلاماالفرل!هة،المطلةيدعلىإلالصنالم،وشهرله،بلة!+ينا!مض!المور!إن-202

المعقل.ليا،خرينرلالهإلىينظركطإلههنظركان!دايعررو،

ايعرير،لجبهةالطمالمو!عن/04/6291!ولي14،رلمعددهاليالجزالر!ة،ا!،مةمملةعبرت-302

ناوا،نالمد،بربناعقالبعدابظللابعالحزالرىاثبان:.واكدتاطمة،الظدةخطفمن

محرك!.هوالئالمعركةلياجمديفاعفسعجلهاطسةالأضةاعقال

المركزيةداعدضمنلعملايحريرجبهةأنعلىيضايحريرجمهةلظممن)14(المادأإن-402

..الدضرا!ة

بينومن،5491اوتلي6لر،الجزليابقدالمركزىالاتجاهذيالمؤتمراجماعزمنإلىويعرد-502

الحزليننى!عدانالمركزيةاللجةإلىالؤتمريطلبيلي:.مانقرأأنيمكظالمؤتمر،هذاليالمَخذةالقرارات

اكلهة:الأصعلى

الديمقرا!ة.المركريةأ(

La!اgerienne:ليابصالظر...الحزليمسوياتكلعلىالجماعة6ا!صدلي( nation a4العدد

.491كه9//3لي

ألسىيكونللحمغبابشةالواحد)الانضباطأنعلى!نصايحريرجمهةنظممن47المادةإن-602

)المسؤولطت(.كبرتكلمالألسى

هدامأابقديكونلاأنأولهما:ب!ثرفي:لنقدالسلطةتخضعايحرير،جمهةانظمةمن91الدةإن-702

الذيعلاحةمنلسلبقدالظعةالمفةلقد-!أنإلىوبثر.الحزليداخل!رهضرورةواكفي:بخاةبل

إلط.ينتسبالذياجمازصلاحمةمندليخقد،

مما.لسمرسرأصه،علىلسمأد!ثكلانومجموعينفسق،يقودهاجمموعةكثكلانخالينإن-802

عضوأ.31الجمعيجعل

رجمللقضةالألرادبلمنشخميإخلاصثيزإ!ا،ء+مح!طء*يالفصبالمعنىا!موإ،هذهإن

اخرىبخمالصأوبابطولة،ذلكأكانصاءعجهبمزايايفردانهحثمن،وحدهبثخمهولمَتى،معين
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Webeerدصماصالرنهى.كمنعالئهيلمحود!ه Max:ياري!ص،والمطالطلم

t Union generate 'd editions6391()18/01!موعةc:لي.الكاريسملاةانللاحظأنعلى201,ص

حزلي.أوبخظمةولكن،بزعمأوبثخصصلقلاهذه،حاد

خاصة.بمورةانظرايوير،يجهة،لالعطا!دتعلا!حول-021

Gailssot ! "syndicalisme ouvrier et question nationeie en Algerie in

oMe.42-38"ment Social, ,"N janvier- mars, 9%1 pط

مدكور.ممدرواطق.اطزالرية.الورةعن!بهليابطوممي،!مدلع!أطولينشخدملكي-211

!ة.:ص.العملماىبهليلينيمَولماعلى-242
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نيالثالجزءا

اوطنيالاندماج





مراحلإحدىساسةأأىالاَن!ثفتالذىالس!اقليالوطق،الالدماجإن

المجموعةاعغاءلمخلفوايوحدالانسجاممنكسرور!لمحدوالوطق(ايحرير

هذاولكنالاثاق،حالةدامةعنككشف،الفعلحالةليصقةأى6،سرورإنهالوطة.

الاسحماريابظامنفيهو:جذرينفيعلىيقوم،للذاتكدبمثالةهوالذيالالاق،

نهار.نالامثمايةيدوالذي

الطمَاتنخلفدلاحم"الساخن"علىمجققطق1االاندماجلانوهكذا

يطالبوطنولبهه،الوطنأوالأمةهوواحداَ،مرجعأتملكوالقالمجموعةليا!مانمة

ابطامهو:يفههنظابمضَدبذلكويقفيده،ليوالسلاح،لوجوده

وتبورالصرض،يطريقةإلاوجودهاثتأنآئذللامةيمكنفلاالكولونالي.

وضعالس!ق،هذاليثملالذيالكولونحالىا!مائمابظامفدالوطقالاندماج

الوطق.الفسخ

تئةعلىالقائماطاص،تقغهدا!هفييحملالاسحمارىابظامَأنواطق

يخشطقطؤر،قطاعويينقخلف،دقلديقطاعبيندقوماكماديةتثهةهيأساسة:

وتئهةالمسحمَرين:ردائرة6الحدثةالمسحمِريندائرةيينا!مائمكزاهناللا

إلىهامدقىممدولة،و!ريةمركزيأ،هوقعأتحتلههممة،(تلةلينلقومس!اسة،اجتماعة-

محقرةلقا!ةولينوكازية،رعيةقافةيينلقوملقافهة،ونلالةالأطرالى؟

عثأ.ليفلمحاولةكلتجعلومهقشة،

الأساسِباياتض+ممحوة+ذلكمعلافاموجودإ،الاتجماعةالانقسامات!نتوبن

مفسخاالاشعماوىابطميبووهكذاالم!حمِرين.ومحموعةالمسحمَرين،كموعةلينا!ماثم

لطلبأمرها،علىالمملوبةاجمموعةثمليمجعلالذ!داكمنبهملكفسخوأي.الأساسمن

وهو،العنفإلىلاللجوءإلاهدلها،يحضقإم!نةمنتجدولاالالفمال،حقأيالاسقلال،

المظؤ.الطرازمنئرعة،غرووسلة

ف!نوبالتالىوالراع،ابغالمنأساسعلىتضقالوطقالاندماجلانوهكذا

قاصة،كحئةشمَز6291عامإلى91!رعاممنالمقدةالمسفحالراعمرحلة

ايظهموقوى،الريفلطالقائمةالقلهدية،المظومةلقوىكر،حدَلىاٍيثاملة

سترعالذكليهولبضال،الجمراليالاتدادهذالكنالمدفي.الوسطليايكونة

خلطأبعضيعغهاالشعبطقاتخلطمنإلطاًدَىبماالوطق،الاندهاجسرورة
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الوسطمقابللي،الريفيالوسطهمهايعش!نالتىالنس!ةللعزلةحذووفعقوياَ،

واتدمعأ،والريفالمدتعالقعلىاخذتالوطق،ايحريرمعركةف!نالآنونذ.المدفي

ايضاَهوستنالوطقالالدماجل!نوهكذاالوطنهة.الأرضممموعلىاٍالراعمسرح

المثزك"،"العملهشوىمشوين:ليدفسهعنوسهكثفواقداده.المراعنامي

المئزك+"الوفعومستوىالمراع،ليالداخلةالوطفةالمجموعةاعضاءنخلفيخدالذي

الوطنهة.الهويةاذجنمنحتلفيجمعالذى
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الأولالفصل

الوطنيةالوحدة

المسقح.المراعمدَةطولعلىالتحرير،جهةنَمهكرا،م!ثروعاالوطةالوحد!وءلف

لوحدةالجديد!المورايحريرجبهةولرسم.العملدفرورةمربطةآنذالوحدةوكالت

الجزالرية.الوطنهةالحركةعاثهاالقالمافيتجريةضوءعلى،العمل

الجزائريالوطنمبد(حولالجزأنركلي،للثعبالايديولوجيةالوحد!وأما"

شظلالعكلليالوحدهأوالحقضة،6الوحدلكنتحِققت".فصدقِدِالجزالًرية،بالأمةو)1

الظصة+.الابريالةعلىللفضاءاكجعةالوسلةهييأفامققونلأنالأصايعي،هدبا

"العربالمنرب"الهمأ+ولجريد!عنولكنايحرير،جهةعنلمادرابصهذاولس

أما.بجديدةلستوبه،العملطريقعنالوحدةتفةأنيعقوهذا.16/1/4891تاريخ

الممارسة.إلىطريقهليمفى،والعملالوحدأي!نالوملبدأاًنلهوالجديد،

نخلفليومثتزكاَتاtَهدلاَكانالعملوحدةموفوعانرالحققة

الأحزابكلنقطعلمإركله.لاريميهاخلال،الجزائريةالوطنةاطركةاتجاهات

أحوالأسوأليحتىنه،عملهاودشوحيت،!مدرإفا:القولعنالوطةوايشكهلات

المقتغطتمشوىعلىالعالبلي!قومظلَتالئ،العملوحدةَلكنواختلالاقا.مراعاقا

ايوحدية.التجارببعضخلالهنأحهالاَ،لتحققبدتقفاالقمد،عنوالإعلانالمدثة،

والحريةابهانأمدتاءومؤتمر369dعامالإسلاميالمؤتمرثالإلىايذك!رو،سلعلىولنشر

5191.عامالجزائريةللجهةالطلرةايجربةللكأصأوبذكر4491,عام

لينطوياقيربهذهكالتولما.الإ!اقإلىاتهتاكريميةايجاربهذهكلولكن

غررأهدافاَبفسهاتموّرلكنلمف!فاالوطة،وايثكلاتللأحزابالشرعيالعملإولر

نأفىلك،بحكميسعها،يكنولم،محدودة!نتجدواهال!نوهكذاالإطر،كذاالمحددةللك

أمهةله!تالذيالوجدايجمعوهذاموالعه.زعزعةولاجدَية،دمووةا!ممظق

كفيقاومأنضخاته،رغميسطعلمواطرية،ابنأمدثاء-الط*ولأى-،ملحوظة
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!فرتتللقدله،هذه!يهاالقالفرباتبعد6اصاليالاشمرارولاالكولولهالهة،السلطة

الاشث!هاد.ليالوحدةإلاثقولم4وأوهقهاالقمععلهاعاالقصفوله

العفويةوالسلامةالاسقلالاحترامإطارددوماَتحققتقدهذهل!ن،الواقعولي

يها؟الحققةالوحدةإلىنها،الأحزابيينتحالفإلىاقربو!نت.القائمةللاحزاب

ظرفةالوحدةكانتولماالوحدو!ة.الطئرورأ!والقدَمإلىدوماَايمهَزةالاعتاراتوانتهت

اكسة.كذهتموتأوالانتخالة،المعركةمدةإلالتدومككنلمف!فاوعالرة،

ابطور،لجذرىلخصسقومالمعفح،الصراعإلىلدعوعندماالتحرير،جبهةولكن

هيالاَنوالمفهةالاسحمارى.ابظامأثامهالذيالظنوفيالاطارخارج،الوحدةتمؤرلأنها

الاسقلال-أىواحداَالهدفلقيف!ذاالعنهف.العملليووحدةالمعركةليوحدةقفهة

هذهبعدالوحدَة،وتمحاالموتخطريتفقنلأنه*:يقاسلابماأهغإذن"لالرهانالوطق-

ودلكلاَخ.وحدةواطوهـ،وا!ملق،،وا!حى،بالحثالملاى،الحريةإلىالطويلةالمسرة

وانطلاقاَاعزرة.الالطلاقةنفسليالانمهارمحلَهلعحلينفجركافهأاًمحالذكليالحزي،الاطار

لل،أحزابمثكلةإدنالقفعةلعدلم.الوحدةمشكلَةايحريرجبهةَسقُاربُابظورهذامن

م!ثزك.يعمللردىايحاممشكلة

لدمحاولةآخرِإخماقلعد؟إلونفتدالمافي،تجرلة؟نفجالذي،للوحدةايصؤرهذاإن

اثوريةاللجنةوهذه.المفسخ.ولث!هـ15هويالذمم-اطزبوحدةلالقا؟ولء6ولول

لاباضليكنممطظاهرة!نت!اًولإنما5491'عاممارسلين!ثأت+القالعمللوحدة

MTLDهوهدن،لأنفسهمووفعواومنازعاكهاالحزبخموماتلياثوكةرلضواالذين

نأرأ!مليوالعملالوحد!علىوكان4.الماثرللعملله!تِه،صفوفهايحامييدوااًن

الاَخرينإخوافمأن!يك!شواالم"دطع!اولكنهماكرمة.الوطةللحركةجديدِكدافع!كونا

دينمحرأبهر!معكانتالئالهوةبملأواأنولاأعداءأ،أصهحواأندعد،لرأيهمللعمل

جلىأ.شكيلىأ!نتابابذ!القوىإنالمركز-لنن"."وجماعةلن""المصجماعة

هقدَهةَ-اثورلمةاللجةعايثتهإ.القالفصر!6المذخلالَ-يثَكَلتتدالوحدةُكالتوبن

لجة+اخماععناكثئةاثورية"+اللجنةُتزرتانفذكذلكثعدلمل!فاللعملِ،ناشة

الأغرى.الوطةالأحزاب0موالقةدطزأندونمنالمفح،ا!راعلارةاٍوالعثرين"،الانين
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يُعزَزالذيهوالعملإن:اط!ةلذهت!ثحانايحريرجهةعلىكانافيذلكونذ

الوحد6كلمقلانوهكذاله.ابمروضمان،العملبدعمنفسهاهيلساهمالقالوحدةَ

إعادةليالموتجهاططثمالةوشكودانالجدلة،عتاقماخلالمنإيهماسهالر،والعمل

و!ئتهما.السطسةjالموعمح

لوقنفسهاوفعت-لهوتامهاالمستح،ابظلإلىلدعوقاايحرلر-جمهةوفعتوتد

ليالدخولإلىنافلههاودعتفايها،عنوأعبتاالمديمة،الساصةايثكلاتكلى

مزدوجة،قطععةلذالههوللولاء،مزدوجنقل!أيفاَثامت،العملمذاقامتوكدمامفو!ا.

.الأخرىالوطنةالأحزابقيهداخلهةوقطيةالكولونناثعة،االسلطةقيهخارجهةقطعة

اظرجيةالقطيعة:ا!لأولأللقسيم

لمحهانقطعتالذىيالمقدار،جذريةتدمةرهيله.لدىالذىلبضلابطضةابجةإفا

الغف.إلىواللجوءالم!ايثر*عمللt"الوطنة،واطركةالكولو!الى،ابظملينصلة،آخر

إنهتم،الذيالولاءنقلأهاوايفاد.المراععلالاتهيأ!نالماتةأ6الوحدوالعلاتات

الوطقايحريرحركةبمملحةالايزاميخرخهاليمنتركُولاحهادى،مواليفكلدونيحول

!ركة.العدَود!الذهلوصفالمولأو

المجموعةليطبهافدجةالكولونهالم!،امحمعداخللأممبوعةإ؟المسحمَرين،انالحالويطمة

سغبرالواجبهذاعنيخئىمنوكلالكولو!اية.اللطة-فدقفأنيخفيالقالوطة

،المعاديالمعسكرليميلىئأممفوناثانة،ائر!اللىليأعضاءهمالذينإفىاحأن،كذلكويعاملخلأنأ

ماوياَالالرامهذاويُتبرالجزلر.اسقلاللمملحةالراماَ،طوعاَ!همالرامحالةليإلا

هذاسحبر،الواقعولي؟السلطةلُفلهاالقالمجموعةمعوك!امة،الكوبو!يلة،السلطةمعللقطعة

الاسحمارية"خطئها"أو2مهمهاثحملأمةهيحهثبنالمجموعةهذهمانة+"مساوياَ

وبوفَح.المسطرةالطقةإيدلولوجيةعهوالمدالَعالمفلراك؟،الرجمي"الوطن+اى4والامبرياية

".الفرنسة6ير"لالجزالمائينبلومنالرعة،لالدعاية.مفروفة"."سالور!الرصالوطنَ"هذاأن

لهيُحفظأنيفيالذىالمميرصلانقسمَماسرعانَالفرنسيالعامالرأىأنالواتع،ولي

نأعنبمدين6لر،الجزاسقلالإلىوصولاَايحر-رو،جهةمعالفاوضأدمارُ!كنولم6لر.للجز

م!5!3ء!ول!هكويقغاالملألم.ابظمعنايحمسينالمدا!ناإلىلابشةهامشعةَأقلةَيؤلفوا
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سبرعلىلالاكمادالجزائر"3،حربتجاه،الفرنسيالطملد"الرأمم!دراشهليذلكعلىلرهاله

.6291عامحتى!كلأعاممن63ال!هبهقامتالذيالرأ!

الظواهركلالفرن!ي،الطمالرأيداخلَ!شجع،ايحررولجهةالدعائيالعملوكان

جهةعلىوكانالجزانر،لاسقلالابحازةوالتاراتالجزائر،لياطربيالعةالمطوضة

إقامةإلىولدعوه،الفرنسياله!رإلىالأولىيالدرجةتجهأنالمنظور،هذاإطارليايحرير،

م!ادئه.ودينالسهاسي،عملهبينالالسجام

الفرنسيراليطأ-

ودينالديمقراطة،بادئهخهانةدينالاسحمارية،المثكللأتجاهَمقسَمأ"الولرهذاويظل

هالينبينطويلةترة،SFIOJباالمفلونالايثزاكهونترددولم".الرعي"الوطنخانة

ن!الذي،مرانجملةالاَنحتى!فظلزال.وماالحكمإلىوعولهممدةخلالاطاتين،

نإفهها:وجاءايحرير،جبهةتجاهاتح!افىهيجبالذمميالموقفعنيتحذثإذللداخلهة،وزيراَ

نإالافىاعة:"ليأ549دوفمبر7يومدمريحهنذكروكذلك.اطربهي،الوحدةالمظوفة

ونطرالمهة،الهداسقلالحولOوPالذيلرانسمانديسوحتىفردسا".هيالجزائر

اتجماعلي،12/11/يومالمزاودةليديترذلم!دها،وهراكثىكولساسقلالإلىهدوءبكل

نذلرنسعةوهيالجمهررلأ،منجزءأءلفالجزثرعافظتإن:"ا!مولالوطة،عنالجمية

ليوالمُمَثلونالمردسة،يالجسطيتمحونالذينس!فاLai.فههارجوعلاويمورة،طويلةمدة

وأالأصلليتمزغرمن،الحرباقء،الماضليلملواكما،السلمليلذمواإفم،البرلمان

لرناكشطحلابحهثثفرنسا،لعلقهمعلىالبراه!نمنيكفيماثذموا-الدين

وأى،حكومةلأيةولاأبداَ،لفرنسايمكنولا....الحثموضعالوحد!هذهكفعأن

"4.الأساسيابداهذاعنيازلأن،الحامةمهولهكلكنمهما،فرنسيلرلمان

امام6/2/5691يومايسلماندعدل!نهمولهه"،"غيالوزراء،رلاسةليخلفهأما

ولرنساشحارب،الحكومةإنقلأللأ:"بحزم،لفري9يوميعلنالهالجزائر،مطاهرات

فرلسا".معإلاللجزالرمسقلمنومالمحها،وشقىالجزانر،ليلقىأنأجلمنستحارب

للحكومةالوطنةالجمعةنحهاالقاطاصةتالسلطعناطزائرليأعلن94،كو3//16ولي

اعراضعنسيهتأنلهاسقالقاطكومة،هذهظلَولِى3.ولاهـ5زعم-!أسهاالق

ياسم+ضتالقالقمعحلةانطلقت5،ايورولجهةاطارجيالوفدئنتيتحملُالقالطئرة

ولييالموت،علهمحُكمالذينالتحرير،جبهةلغاعرالأولىالاعداماتوتمتالجزائر"ةمعرك
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بعيننظرتالقايحريرجهةولكن.،السويستاةعلىالحملةتمتاطكومةهذهكلل

نألرىكانت،الفرنسيالسارملفقى!لتعندما،الأحداثهذهإلىالاغار

رأسعلىلاكوتروبرثل"الاسحمار"6،يثزونإدارةعلى"القمَونهمالاثراكن

غيوثل،الجزائر!الثعبضدجمدوى،دلاولكنمرعة"،لمععلةعلىيثرفإر6لر،الجز

الوطنجماعةله،خطبكلليويهاجمعلِ،منالسهاسةهذهعلىيمادقالذيهولهه

دعلق.كلمنيصاتاالجزائر-لنن،

يذَكرأنيفيهلتا!للأ:*نويوركليايحريرجهةولدُيُقرحمولط،غيعلىورداَ

ن!6لر،الجزليالفرنسيللظدونا!بعوالاتهاك،4791نظامدطقعدمدأنالوزراءرئس

ن!اللذين-نجلنإدمونومارس!لMoc"موشجول-مااثراكننرجلينصغمن

الثتراك!نلانوالاَن؟4891أفريلليللجزاثرعاماَحاكطَواكدن،للداخلةوزيراَأولهما

بوجو،للطريثالالكفؤاناطلمانأفمايعبانلاكوصَ،وروبرمولطعيما،آخرين

إبا!6"7بثربكاملاَشعاَويهددان

يلاكدالاَ،أمحرال!ثوصمنإدانةل!نعها،رجوعلاإدانةَالاثشراكح!نإدالة!نتوبن

ودفخامةمافلط،عددببهرةالدردسي،ال!ثوعياطزبأنواطقللالرولى.كعاَلضرإفا

ايحريرلحركةالموضوعيالحلهفوكألهبدواولنونة،رفةالمطليكلهالذيوالم!ن،جهازه

إلىوتحوّلوايحريك،اطركةلقلةمبهةنهتجعلنفها،اطزبهذاتوةَولكنالوطق.

محلةاخمال"بقبة!المحذدالمسئوىحدَعد!قفُالرمحةالساسةمعارفةأنفىلكفعف.

يطهق،مماأعفعدمةالفرن!يالعامالرأكييُمدملا(نعلىولالحرصالثوص!ن،اباخين

اطزبكانولما.القائمابظامأدواتعنالأولىيالدرجةالمادرلالاعلاممعأوأنهلاشما

ف!نهالأبخي"،+حزبأنهحثمنله،ي!لالذ!الاقامتجاهح!اساَالفرلسيالثيرعي

بالمارسحزالمخلطةالأندامعلىمشاعرهياقزازوطته،علىيرهن(نعلىيحرص

".الرعيالوطن"عنيقوةيم!تلفلاأنعلىيحرصل!نهفىلكيفعلوكدما8.والاترناصهودال

البرولتاريةاللىولةوهذهالاسحمارية.إمراطوريتهباقدادعالفهيقسالأخ!ررهذارلكن

ابابةْالدولهةإلىللاتسابابامنبالثرطلوضوحوالمحذدةالاسحماوية،ا!مغةعلىالمجمة

وكذلك،الفرنسيالشهوعياطزبممارساتليايزتةيالشولمحنهةممبوكةشكونمامحرأ

العملة.المطرسةليعديدأمرارأدشوَهأوسخدلللاسحمارالم!دئهةالحزبهذامعارفةفان

اطزباقماماثلطدالوياَم!ناَطويلةمدةَسخلالاسحماريةالمسألةلىنذلكوعدا

إبقاءإكيؤدقيمما04؟ايرودولليالبرويماريةللورةالأولويةيعطيالذي،الفرنسيالوعي
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نهيمماالمسحمِر،كلدليالبرولاريةالثور!علىمعلقأمعرهاوجعلكرهنة""المسحمرة

والمفةالثرعهة،تولورلض،مشوهةالوطةاطركةاقيرإلىمحرةأحانليأ!اَ،

كشقهما.اليينايمثلة

واسع،يث!كلسعملانهافيعائقينهذه،حايالي،الفرنسيالثوعيالحزبوسيلقى

ليالمسقرةالأورو!ةةلقلaلمددlةالأمهوأوفماللايصحمار.المطديةحاستهدلطهفعلى

جهةرمنبمصرها.و!محماما،جمسبالفرنسيالثهوعيالحزبشجلالقالجزائر،

منوأقلالوطق"،ايحروربمعركةالضامإلىيهالرلمالجزائريالثهوعياطزبلانأخرى

الفرنسي،الثوعيللحزبللاسحمارديةالمطالسماسةلاندلك،وبحكم42.!ادقاإلىفىلك

اطزب.ساسةاياسالميبى،مغاهايعكسالقالطيرمنعددخلالمننفمهاعنسحئبر

الحيرهذاأطلقوقدالتثكل".!دهوالذيائرىالجزبالوطن"االمولهوالأولوالحر

ن!الحينذلكليالاقمامأنوصحهح9391.43عامالجزائرإلىرحيهلدىكوريزموري!

أنهلوكطلعد،لماستهنىالحررهذالكنالفاثهة.فدوالمعركةالجهة6بوحداقماماَ

صقه.منللقلليستخدملىده،الجزائريةللوطةالمححالأماسلنفييتخدملمإنمدأ،

منبهريةيينواحد،آنلي،يجمعكيانأفالوكما،الجزائريةالأمةئئرفعدماأتاوصحهح

اي!ثكلتدياع!ارهاالحقكلاطلكانالجزالر،ليليشالأوروونمنوأقلةالمسلمين

المصجيز!ندينالظملةافئةهذهتحولمابمقداروخرالهة،موجودةغروحتىيل

ممكن.اللعاجكلدونوالمسحمَرين،

دا!دمادللشعوبالمصر،!قريرحقمد(تالجيُعذلالذىالحرلهواكلماالبهير(ما

41/!وفيليوومخطالهلي!ولالذىهوأ!أ!ورووومور!س"زوجة".مشالة..على

دعق/!لأ،..حمحق،الحرةوالوحد!والجزائر،فرناثعييينحرةوحدةنريدإتا"كلى،الجزاثر،

طذا"ن،للطلاقاكريميةالروطليكماحتىألهوأف!ف.الطلاقواجبلاولكن،الطلاق

نلا"االفريالديمقراطعةأ!اَمحر!ردالاتلواجبللجزاثربابسةممحوب،الحق

!لاتحادهوآخركحر6لر،والجزفرنسايثعودييينالوحدةهذهيثأنمنيرلع)نهثم

،ليOM59J/11يوممداخيهليدوكلوجاكبعدلمحماإلعهسعودلبروهو"،الفرنسي

!دلثمبثكقالاعرافقول:+إنإدالحققي"مفة"إلط!ففأن!دالوطة،الجمية

45.لرنسيءص!قي34اداخللسطسة.الم!ثاركةالأولالثرطهرالاسقلال،دالجزانرى

!ل!يدالدشورىالاطرعلىاثانعةالطلمةالحربيعددذ"الفرنسي*الاتحادَلعروولكن

-!ضنعلىللدلالةالحصنفسلتخدمأنوسفادلهلالفرنسهه-،4.للأبراطورية
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الفرنسي،الضوعياطزبثادةإلهااخاجالقاطامةالنايةإلىنظرلااتولونخلمتن؟

تحمل!القياساتilإن:"ا!مولإلىمفطرينلشكونحزكم،موا!فعنلدتةيُعتروالكي

يخلفة.يموردأوطهايمكنلكيمقمودة،المخلفةدروWIهذه

!عالراشخدامليدوسغأنهعلىالفردسيالثهوعيالحزبنلومأنالالراطهنكونولد

ن!الذيالزمنلي+الطلاقواجبلاالطلاقو"حقايكون"،إلىطريقهاليالأمة"نوعمن

و!صر47،لوطقادالاسقلالالوافع.منيبهيريطالب،الجزائريةللوطنةالمغدلالجاح!ه

لشخلمالطلررهذهلظلعدماولكن.الفرديةالحر!اتاحترامعلىتالوناَالمشروععمله

الذىالعملإلى48الجزائريةالوطةالاتجاهاتنحتلفوانضمامالمسلَح،المراعاندلاعلعد

4.هبهرةسرجمةمبرراَيكونابقدلانايحرير،جهةقوده

2الفرنيهالثوعيللحزبعثرالرالعالمؤتمروانعمَاد،91كرعامدطرأنيجبلىنهوضأ

القومةلواتع"واكراله2،ا!قي"االفرنيالاتحاد-"لبهرالأخرهذاإهالنرىلكي

نحهاالق23اطاعة"الملاحات"معيمؤتالة،نفسلياطزب،ولكن22."الجزائرية

الو،ةضلسهكونايمويتهذاولكنمويه.عي!ر(سهاالقللحكومةالعامةالوطنةالجمعة

دطهرالقالجزائريةالمثكلةحولدساستهالقةويفسد،الدرنيالثوعياطزبداريخعلى

معالوحدأ25نفيأجلمنلاضُحيَإذالاقماهات"2،د!لسلفيلانوىكأمرآئذ،

للملا!اتالحويتلانوهكذاالاَخردن"ء2.والجمهور!ن"والرادوللنالاثزاكن

منالأيخرلهذاالموجَهةالأساسةالانقاداتمنواحدأيكونالثهوعياطزبقعلمناطاعة،

الحزبلماسة2اللاحمقهايطوريمحوولن28.ايحريرجهةبلومن27ال!رأتمىتِبل

لالمعنىخطةهنأولوريز،موريسحزبقَيمنجريمةمنأسواًسقبرماالثوعي،

لسواالجزائرلينإن:"الحلقهذاايحريرجهةصحفةليلقرالالناوهكذاالأخخي.

وحاكمهه،مولهصحمكومة!عطيأن!شطعلمالفردسةالوط!ةالجمية(نلشطنمسحدين

الثعبضدإيادةبحربللقاميطبافا!داالقالمطلقةالملاحاتدلك،لاكوسترودرالعام

الجمية.ليوأصدثاؤهدوكلوجاكتذمهاالقالأموات!فضلإلاالجزانريمر

هسبعد9591'3عاممنإَبدالاأولوتهاالجزانريةالمشكلاالثوعيالحزبيخحولن

لايقلاللالأكبرا!برالدعمويقدَمابزائرادالمسقحالراعاندلاعمنسنوات

العامالرأييفةسلةfالجزائرا"ليالسلامالطثل:"ال!ثعارع!طنمبواضعاَفى،2الجزانر

يحنريجعلهالمام،الرأيهذايجرحلاأنعلىالدائمحرمهولكن.الحربدطاولأرهقهالذي

منأتلةاتحيذظالقالجذريةالمطهعةللكعالقه،علىيأخذأنفىلكمنوأتلدتة،المصمن
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على،امرحبعورةأواطزب،ممَرراتعنالحروجأو،العمانمورةعلىالسار،أقمى

يذكرنراه،العسكريةاطدمةبم!ثكلةالأمرييحلقوعدماالتحرير.لجهةالعوندقديممورة

الرصة،الحربحتىحرب،كلإلىيمفيالشوعيالجنديإنساقها(:")خارجلين،عارة

غروعلىالأمركانولوموجودأ.!كونجمثيعمللهو.الحربفدابضاللمحهايتالعلكي

العمللمورة!بعاَ،محضةأخلا!ة(سسعلىآخر،مولفاَعلنايمليوضعبال!نإفىنذلك،

ذلك3:لائلألورلهزموركسوففبالجماهرو".الالمالحسابعلىامث!لهيقومالذي

ن!ولئنالاغار،دأيداَلدخللاالرصي"الوطن"معالقطهعةف!نوهكذا34،موتماهو

ن!و""35،الفرنسةوالعظمةالوطة*المملحة"باسملذلكمطلوداَ،الجزائريالاسقلال

لانهالوطة،للمملحةمعادلةلاعماليقومإنهوللقولللاقام،نفهيعرَضلاأنعلىحريماً

وخاصةغ،المصهذهإلىيالإساء!الدوغولةالسلطةوتهمفرنسا،ممالحعنكمدالعيبري

الجزائرمد.معالحربأمدإطيه

يضَمل!نه،7الوطنهة"الهاسة+قاثعةعلىحريماَ،الفرنسيالثوعيالحزب!نولما

سلوكهئحدَدأندفسهعلىودفرضمدى،أيعدإلىتانوفيإطارليللاسعمارالمعادىعمله

لمحه.تابَعألايوثولئشيعمل!مدمهاأنغيرومنالطمة،الجماهيررحركةإلىيابشة

الجزائرهواسقلاللمَملحةالفرنسي،الساسيالمسرحليالبهفثدخقهلانوهكذا

تمعنلما،9591عاممنلدءاَكمَإئماوترارات...(،ومظاهراتشصة،)ياجتماعات

فاكبرممبردوف!وح!ترالطمالرأىلداوعنما3.المصرْكقريربحقللجزائرالاكراهـالرصغ

ككلوالعملالاتداد،هذال!نفىلكوعدا.الجزائريةالحربثطولأماموجزعهمللهعن

ايسار!.كلإلىلابسةصحهحولبهه،الفرنسيالش!وعيلالحزليخاماَيساباس،،

عملهين!طيقلايأنهصمهالذىالأيضر،هذاتجاهايحركل،!ةاباقدالموتفيفئراموهذا

إلىايحرووبهةلُوجههاالقابداءات6محريفترماوهذا44.للايحمارالمعاديةبادئهوين

والحرواليسار،أحزالي6دلادهزّعلىلحفا،الفرنسةوال!ثجة،والعمالالفردسي،العامالرأى

ليايحرروجمهةِلرعَانللثل،ركفربهـ.2نفالهلي6يريالجزالعبمعدضانهاعنبايثرة

ليويؤكدالفطل،دفافهعلىالفرنسالهسارطُفن!كوأ،مايى13أحمداثخلاللرنسا،

للقامااسحداده!علن،الشعوبوامامايار!خأماممسؤولهاقاثحملإذايحروو،جهةأنلهثرار

م!ثخَمة"6.43يمووالمثزكالعملصخثراسةيفهةالفرورية،احمالاتبكل

يدل!ثروطه،يفرضهكونعدى(AGTA)الجزانر-لننللعمالالطمالودَيالتجمع"إنثم

جمزائرىم!.!ا!!نيلي:+ماخامحة،لمحهيؤكدتمريح،لاري!لي03/5/5491يوم
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إلاذلكنفعللنولكظلرنسا.لشبالدعملقدعمسحدوناللد،هذاد!ثونالذين

منلالرر!ن.4591وعام91كوعامكشثاكطئفشَلنلأتاالفطناثباقَدَمتإدا

معبمفاوضاتالقامَبفرضهمللاسحمار،معاداقميالوقائعترجمواأنالفردسحناطمهوريين

وَلعلا8َ!.جانيمإلىسنكونلقط،وعندئذدالاس!قلال.الاعرافأساسعلىالتحر!ر،جهة

موسومةدومألست،الفرنسةالنقا!ةالاتحاداتنحتلفوفيالوزيالتجمعليناوهلاقات،ن

القالو!ةالمرحلةخلالمداقعةكانتاهـ+ح!حمعالعلالاتأنإدوالرمافة.لافدوء

عامإلاعدها،يعابقإلىلعوديلاايجمع،هذاحل!دلراختإفائم.AGTAللى

لياتجماعإلرAGTAاهـوبينCGTاهـلينل!اقيروكوكولعلىايوقعلعد،

وديَة،علاتاتلهالكنلمول+ضأولإنويالمقايلابظتين.هالين!ادقيمشوىعلىجنف

!ؤلظنكانتااليينالاء"إعادة*ولeconstructionاهـوممموعة*اباء،لفايةمعإلا

0503ا!ل!نوأخ!رواَالجزائر.طربالمعاديالرادي!لىالجاح،45ء-حا!داعل

الموقفيفشرهاوهذا.AGTAا!مععلاقةكلعمالاَرفضالاسحمارية،لاقاهالهالولي

الفرنسعة.UAWIللطبقلأالمثلةابقالةابالطتقيهَالأخ!رو،لهذاابالد

يُمثلونإنماوانتقاداقا،التحرير،جهةلنداءاتالاستجايةكَبرسشحعونالذينوأوبك

نكررجالمنالمؤلف6ابشطايسارأتمىثولفالقوالظعلةايحمسةالأتلةهذه

:(UNEF)الفرنسصنالطلاباتحادمنجمامصن)ولاسمافيبمن،خاصة6ويمور،وشاب

مراقيأهم(صبحواثمسابقاَمهحولهالملفينأوالفرنسيالثهوعياطزليدركواممنوكلهم

الضصر،يعذابالثعورمنلدءاَالمور،قوعلسكونالأتلة،هذهعملأماحركاله+4.

إَواتها،والاحتجاجاتالطمة،والاتجماعاتدالمظاهرات،مرورألافجر،اطضوع،لعدم

هه.والمجلاتالجرائدليالمقالاتو!يةالعرائضلقدع

طريقهيالقباططروالمفعمةالأمعبالطريقيحتاوونإنماهؤلاء،منجذريةوالأمحر

r'الأإلاجانسوننرانهسيقودها!نالق"الدعم"شكةوماايحردر.لجهةالعونقديم

ك!س!نايحريرألجهةالمحسومىدعمهاهذهههـقذمتمنأفقجماعاتولكنوالأثهر.

نأايحريرجهة!لىَولمالبريد....(.وماديقوالتبرعاتالأموالوجمع،وإيوائهماكضلين

الساركنايثدكونهاعلىابط،لللوكبهمادجوكقديمهاوالابهاو،الاخرامتحةلهالوتجه

وهذاتأخروا،قدكونهمعلى،الذينالفرنسنكلقيإتا"محرْرةمو.لزةبالضامكله

هذهفلشحالاَن.حتىلها،أدواتكانواالقالسطسةهذهأخواَووعواشعرواصحعح،

دورللفرنسنسه!تنوفذئذ.وحدهمالفكررجالعدلاالبرولظريا،لي،العمقلياطركة
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وحق،صواتستنذثمهاهمدلعواالقالحربهذهضدبه،يقوممنإلىبحاجةيزاللا

السة"54.أوالحشةالفماثرذويمنسدواسواءمعها،ايواطون

الفرنسي،ايسارُدهيَثعرَأنايحريرجهةلريدماهوايواطؤهذاأنالوافحومن

الانسافيالطدعذاتالاخجاجاتقيوزهو،حاسمباخت!ارالق!امإلىالمور!هذهالمضطر

جانبإلىالتحريريةالمعركةبمصكروإمالكولون!الى،1كرلالمعسإما،الفعليالالتزامإلى،المحض

جانونلرانهسلىنوضاَ+للعالة+.دعوةَالأمر،آخرالاختهار،هذاونفلايحرير.جهة

6يعروصوَكبم،يمفاءايحرير،جيهةلمملحةهرلاقوعملَعملَهاطهانة+بممطلطتيُحتل

معتحالما!ندااٍ*الفرلسصن،+نح!ونانعلهنايجب!نإنهإفىن.للنقلابظرة:"لي

ل!قول:ويتابعفرلسنن+،عمدأ،بضالمحنإداالجزائرلنِن،"نحيون"(نأو،الجزائر-لن

التىالانم!انة،للقفةالفرنسهة،اىللقضةولاؤناهيإنما،المزدوجةاجمانة*هذه"إن

لمورةيملأن!ن،منكائاإنانأيلأتحذىوإليأ.واحدةثفةلعلاَلكونأنفايخفي

العدالة،أجلمنمعأابفال%لى91-مرنولمبرنذنهانزالماالقالظروفلييخلفة-

الأكاق+.حتىغارقونالأحواد،كلودجمهعاَ،لمحها.قحناطهانةأما."بلادهأجدومن

محمولوناطركات،لكلفحايالهؤلاءيعرلوا:أنلدونيميونونابعض+إن:لقولويزيد

منالاسفادةيحاولممنيضاَ!دوعيعنجمونونمندينولكن.مرماهيفهموالملتار

"الس!امونونالوحدهمو(فمقدسونأفميدَعونكوفمعلى،سلوكهملياكس6هساير

ل!ولون.لملآضرونلمماالفك!رو،تحسنالقالوحهدةوالصلاء،وآخر"الحضضون،

عكللمعص،مثلَاجمدمومومر!مَا،لم!ل!دسانلطلكونلالملتىلملث!روكلجمت!ولملمنصبر،!كل

2فى.آخزثل/عصخإنةح!اب

اجلمنابغالبريَمزلرنسا،ليالديمقراطةاتمارأجلمنابفالل!نوهكذا

فذالفرنسونالمثوعرنبخاهاالقكلكعكسعلىهيهاوالسيرورةالجزائر.اسقلال

دامتمافرنسا،ليالبرولظرياكمرعدماإلايهيلاالاسحمارأنباعقادهم،طويلة6مد

حربدامتهالرنسا،ليديمقراط!ةاًيةدوجدلن"أنهدلاحظأننسىلاايحر-!جهة

التمرأهدافتحيدملأفاوفىلكالفاشة(إلىإلاءدَيأنيمكنلاهذهإنك!ايع.الجزائر

الوطنحاةعلىسهطرلُهماطربلذهكحززالذينالجزائر،ليالفرنسنمنالفاعلة

الفرلسي"53.
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الهامشةالأتيات2-

الساركموعمنالمؤتفةالُممَارية،للاقلهةابحريرجهةَكانحدَثالقاللمةهيللك

ريينالمسحمَرديندثزكةوأفى6،واحدالحريةقغهةيانالبرهانعلىتحرصإفاالفرفس.

يحلَقعدمال!نه6وبالمقالل54.الصكريةللخدمةالمدعوونوفهمالفرنسن،الديمقراطعنن

يحملاجمدكلبذلايحريرجيهةل!نالأبخة،الفرتةمنالمؤئفةالهامثةلالأللةِالأمر

صفونها،إكفمهميمكنلمإنتيهها،.واصاددلالايزامعدمعلىالألل،علىأنرادها،من

عدماو(فم.مصالحهملع!تمماععنللدلاعالسلاحيحملونأفمبتذك!ررهموذلك

التحريرجهةوتحفمكهم.!ريةقضهةأجلمنتمعي،لدرريقومونلافمفىلك،يفعلون

منعديد!ثهاداتوفالكالأصلهة.بلادهمإلىسفرهمبفمانالاهمواعدة،الهربعلى

ألثئتقدإد55،ابهدلثرقاايحرير،جيهة!ايةدرحلهمأعددانهلفرلة،6.0Aألراد

الأحمربالملبملةعلىوهيايحرير،جهةدفايةالجود،هؤلاءيرحلخاصةإداوة

الفرقةصفولىليالهروليمند!بهأهاماَعدداَهذا،ايحريرجهةعملسغلولد.الدولى

وحاولالمر!زتة،اشخدامعقدعلىالمئالولاءهذازيفعنالكشفإلىوهدلىالأبخة،

الولاء.لهذاحَذوفع

الجزائر.يهودهي:أخرىهامث!عة(لليةداتجاهتمَالذيالعملهوهذا،منالأمعبوكان

دقلداَالمحلنالنمعيقاممونكررإ،نشةالجزالر،ليقدعزمنمنالمسقرونفىلاء

عاممنذالفرنسعةالجشهةعلىحصلواوتدأفم،إلاالظلي.وايطزجايساكنمن!اركليأ

الجزالر،ليالفرنسةوالأقلةهمالجزائر،ياللونليصCremieuxقرارجمسب،0187

نآليشكونالإدرا!ليئ،تجاهايحرير،جهةدماسةل!نوهكذالفسه.المصريقاعون

ناعلىوالحرصللفرنسون،الولاءدائرةمنهامةاتل!ةاتزاععلىالحرصحملةواحد،

والديمقراطة.الانماحعةالوطة6الوحدعلىلضفى

الوعةينيوازكليأن57،العهوديةالأقلةتضهةيعابمكدماالمومام،مؤتمريهانيذهلولم

لذهويُذكز.الجزائرىالثعببهيمهزالذيوافمحالدردسي،للاسحماواللاسامة

هذهلحملتن،نظامظلليالإصرائلط،الأتلةلهاكلفتالقيالاضطهاداتابامهة

نلى،أنفسهمهمالذينايطرلينالكولودالنن-بحاأنالاعقاد+عدمعلىالأضر!

اللاعرقةالسمةعلىيؤكدلانهودالمقايلنفها+.ال!ردةإلىيؤديلنقي-مناضطهدوها

ليثرلمالإسرانلي،العربالمراعكونليذلك،علىالبرهانمقذماَ،الجزائريةلثورة

الادارةألارقاالقالإصرللصنن-اقيرمقاطعةوأن،ساميلالعلرذأمميَالجزائر
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لقع"،أنتجلحتىأوقفت"قدايحرير-يجهةالقةلمالقادأملاَإلط،ودلعتالكولو!الة،

الطئفةأبناء!ضمًلواباع،الجزائريةابور!صفالوتوهـلطإلىالههوديةالأقلهةويدعو

+.الجزائريةيحنسيهمياعزاز،مطابين،لثورأ،صداقتهمقَذمواالذيننفسها

ايحرروجبهةنقطعلم91.كوجمولرأوليوم89َالجزائرلههودوُجهالذ!ابداءمنولدءاَ

الهدئة.مهصورمنوالابهار،الطائفةلهذه5،الانماحهمابعةعن

كط!عترإفاثم64.الجزائرلطلعشالقالدرنس!ةالأقلةعنففملةأولأ،الطئفة،وهذه

عدلُوعَذ،إفاثمكربو.ترارمنالرغمعلىالجزانري،الثعبمنكجز(لاجزءافالو

فهائطلبلانهفىلكوبحكم.الجزائريالثعبلأبناءسكونالذيالمميربخفسالاسقلال،

حذووضعنه،جزءهيالذىالجزائر!ال!ثعبجموفهاالقايحريرمعركةليكشركأن

يح!ارواأنالهود،لهولاءلابسهةالقضهةلكونأنينبفيلا؟اٍدعحدث.ماوانتظريرذدها،

2،أنفسهمإد!رأودلادهم،تحريرمعركةليالمشاوكةبلوالجزائر،لردسالين

دإ.الأولىاطدودليالجزائر،لياليهودامحريةعلىكمثكلةطرحالاخت!ارأنوالحضقة

ماعلىنه،والمرلوفينليفَل،ايردَدينالطابينهؤلاءمنيكونواأنعنقطيقطعوالمأفم

A.مميأب!روعنهميقوله Memmi.اغمموال!فمتاقضين"،دالعينين!نواولماف

أماأقلة.!لوا؟اك،أوالطرلىهذاإماعراحةاختارواالذينوأولنكك!.الحذرةيالحهطة

علعهيوئراندونمنالأهواءعندمداَ!ن،مردكبحاديالجملة،،احفظلقدالجمهور

ي!ثاوكانكهرغمأوتجلافلع،أخذهالاسقلال،جاءوكدماالعد.دقلإتايملالقلق

كلإلىنافلأإسرائعله!إلىوإمالرناإلىإما+،الهجرةيخاراَ!مصرهاليالفرنسهةالأقلة

الجذور"6.ليأساسانقطاعمننفهليمانهما

منايحريرجهةأرادقاالتىالاسحمارية،السلطةمعاطارجةالقطهعةل!نوهكذا

لسأ.6عدودامور!إلاتضقلملها،موضوعةحلفةلكونأنيمكن!نالقالمجموعات

لهلقومالذ!لبضلفاسة،يدرجةايأخرالعونَ،لقذمبرعم،ثو؟إلاممموعهـاليثثكل،ولم

بالناروحدقاريئختالقالوطةالمجموعةداخلمنتوقهاهذهاشمدتولقدايحربر.جهة

تطعةبلوحدها،الاسحماريةالسلطةمعالقطعةمحَزدَلاعلهها،وفرضتالوطق،والعمل

ا!دقة.الولاءاتقيه،أخرىداخلة
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الداخليةالقطيعة:الثطفيالقسم

جمهةلمملحة،القديمةالساسةايشكهلاتحسابعلىالولاءدقلدمميوهذه

الشعبتملحقوحدهالهايكونيأن،الآننذدطالب،القايحرير

وحد!إلىددعوالتحريرجهةف!نوفعلاَ،.السلاححملالذىالجزائرى

نأهيلالقفةالوطي.الاشقلالاجلمنابفالياسمالوطنهة،القوىكل

كلبذلكنحزروأن،القديمةالوطنهلأللاحزابالقلهد!رالإ!تجاوز

إلىبالدعوةايحريرجبهةلقوموكدما.الأحزابهذهثانونهةلي6المحتواالطاقات

القديمةالساس!ةايشكلاتفوقبايثرةنفسَهالمعل!فافعلاَ،يهولقومالمستح،ابظل

الم!ثروعبحكمدشعر،وهيلمفوفها.الالفمامإلىالمنافلينوددعونهايها،عندعلنُالق

كله،الجزائريالوطناالعمالكلامحقهامنأنودقوده،لُوخههالذىوالعملده،!قومالذي

تواه.تج!عأيفاَ!امنلالهلىوباك

لسيمةللشعبالطاقاتلاهوجمعولنظعمكلاهد91!رنوفمبرأول!انوفعوالمد

!ئكهلإلىيدعولانهابطورهذاوجمكم7.الاسحماري"هابظاملمفةأجلمنالجزائرى

الطفتكلمنالجزالًر!ن،الوط!نلكلالمجال!فسح*وطنهةتحريرجهة

معركةليندمجلكيالمحفة،الجزاثريةوالحركاتالأحزابوكلالاتجماعهة،

74.أخراتجارأيدونالتحرير

الأحزاببينالقديمةايجمعاتتجربةمنالكثر!علَمتقدايحريرجهة!نتولما

ويفع،الأحزابتحالفأسلوب،المورةلذهيتىداخلهافردياَايزاماَلقغيلافاالوطنة،

لأيةاتساباًيلقلأنيمكنلاايحريرجبهةلياكضلصفة*أنخلاصُهاقاعدةبفه

بينمقذساتحادأوجبهةمنكامحرايحر-س،جهةل!نوهكذا72.أخرىسعاسةسةموً

.م!براشعرناإذاهيابورة"73.بلومحرَكالأمةموخه8ُوكأفانفسهالقذمحزاب،الاً

الوطفة،القوىكلتجقعالوطق،ايحريريفال!صَقالذي*الأمة"اطزب-هذاالجاوى،

ليالايزاملينإلاخعارمنتركولاضق،إ؟نلابل.السلاحتحملوهيالأمةانثاقويُفل

القديمةالساسهةايشكهلاتفافلولهمهلييأخرلممارهذااطانة.اوا!ة،هذهصفوف

ثرطن.اللالمحنالمصباياء

!احلوسهؤدَيالمسلَحالراعخلالستىلرايحريريحهةالايحاقأنوالحق

MTLDإلى+المركز-لن"جماعةللدمه74.ايحر-رولجهةجتىخدمة!94نولمبر5يوم
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الأحداثيأنثعرتالق،الأخرىالسماسةايجمعاتأما75.لمفوهـالجبهةالانضمام

الذ!الوحمدالحزب!نتالقايحريرجهةمننأمحربهركقرَبيدأتلقدتجاوزقا،

7.محدوده-هلزاللاكانتثواهأنمنالرغمعلى،الموقفعلىيسعطر

الاسحمارية6الاداوتلمنالجزالرى(للجانالديمقراطي)الاتحادUDAاهـوُفرٌليبن

وذلكايحردر،جههةأطلمهالذيالسطسيالطونعدملشطرسماعأنهئانونعاَ،وطل

ومحلس،والعامةاللدية)!بل!السعاسهة6الأجهزنخلفمنالمنتخينأعغانهبايقالة

!ضمعدما!هحدأ!عإدهثمالجزادرية(.والجمعةال!ثعوخ،ومملى،الفرنسيالاتحاد

العدءأنوكذلك+.القاهرةليايحريرجم!هةإلىكايوأألريل22يومعهاسلرحاتزعمه

يارو7دومبتمريحيدلونداخلهأ،اسقلالأالجزاثراسقلال؟ووا،عاملمحبذون!دواالذين

إلاالجزائرمثكلةوسلميقاطعلشكل!ئحُلأنلالإم!نلهسإنه"لى:يقولون691

وحكوتاطامة،دشخمتهوكذلك،الجزائرىللثعبالحزدالوجودرساَلالاعرالى

ولعدالجمح!.مماعاخرامإطارليفىلك،وكل6السطدةالمطلقةالتثريعةوبتالوطنهة،

صفوهـالصورإ،لذهويفخمعهاس،لرحاتير!ةالظهرةإلىالمدفيقدولهيعودأيثهرعدة

التحرير.ج!هة

يرون559197()ستمبرس!مبرتريخك!أكا!ا!+ا!راحلمدبه!هم"من،المخينإنثم

هنايألنللانسحاب(عئم،6يمورأوايحر!،جهةإلىأعحالمويخفملفاءل،عفونهم

!.الطمة6اصا

للحركةالوحد!لمفللفسهابفرضابخر-سلجهةيسمحلكد!6واحديعةو!نت

نخلفلانحططلعودافابالدوهذا،كلكاتمالقالسرعةاماالجزالرية.الوطة

.91!رنولمبرأولصحةواضحاَإخفانكف!سَخلَتالقالوطنهةالساسةاي!ئكلات

الذيالزمنوعاثتايار!كي،دورها(فتتدايثكهلاتهذهان،التاريخهذاليوظهر،

جودهأنسدالذىالوطقالشعورإدفاجفيحقاَ،بخحت،لقدإ؟دمشه.أنجمب!ن

وأا!مانونةالطريقإ!اقلانفىلكوعلى.القطعةتجةإلىوصلالاصحمار!طي،لالوضع

الأخرو6هذهوَجدتوتدلارؤأ.الوطنةالأحزابعجزطهركطوفوحه،يكل!يداالثرعة،

علىلذلكدئتالمسلّح،المراعإلىدعتإ؟القايحريرجبهةدروزأمامجدافعفةَنمسها

ولحدديةالاتخا!ةللظنولمحةالمزدوجةالادانةطريقعن(.الأحزاب)مهمةمهمهافاية

السهاسةايشكلاتعنالوحدكابديلايحريرجمهةلظهرت.الجزائريةالوطنةأموات

لا.لباسثمةكللقدتأنبعدتجاوَزَة،،هرمةأمجتالق
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لعدسماولا،الأخرىالمسلّحالمراعتيربمعياثمارنةالملا!ةهذهلاكَدتوقد

ليالأولى)ربالدرجمةالمسحمراتهذهلفيألريقا.ليالبر!عالةالمسحمراتليايحريرحرب

هذا!عرفولم.المسقحوالمراعلابار،الوطقالثكلرنماوموزامق(!ساو،و!ناآنكللا،

الإطاوتجاوزتتدكالتال!الوطهة،الأحزابتجربةعلطساعدتالذيالطويلابفج

المحلة،الساسهةالَشكهلاتلعضوجودمنعمkلiوعلىوالقبي.العرتيللفامنالفغق

أحزابيروزنلاحظلكي!الستاتفتمفاتطريجبكانلىنه81،أدعولاليسماولا

الدلاعأما.جملةالأفريضةالقارةلاطاروحتىالوطق،للإطارتسعفطوراتراتوطة

س!طابقالوطقالافطرابمرحلةان!قوهذا61931!.الطممنلسدأالمسلَحالمراع

المسفح.المراعمرحلةمععملاَ

حر!تيحملةلساو(،ْك!ما)باشاءسقادالأضرةالمرحلةهذهل!نرلك،وجمكم

والقهاثل.العروقمحرةدزاحها5هـيدعممخادة

افىحَلىالشبنرىالكولون!الة،السلطةوقيهيثأ.ذلكمنلرىللاالجزائر،ليأما

ايمثلةلمفهالطالباباضلة،الوحدةلهذهكرمزِيدتالقايحرير،وجهة.صفوفهيلملم

لرضها.إلىولمل،الحمرية

حزبانيأبإدالجمهل:الإجماعهذالياشثائينفالكلانلكlومع

ثرطحناللاالأو!اءمنيتألفهاأحلىايحرير.جهةلمملحةالائحاءساصعان

،8،أول!لا(الجزائريةالوطةبالحركةيسمىما91م!ديسمبرفذينثحالذيلمللمص

الممثًلواثفي،ايحرير.جهةمحاربةهو،بعدههدفلامحددأهدفاَلنفسهويعين

جهةعنالعفوياسقلالهعندعنفيدافع،الجزائرى،الشوعيلالحزب

منبه!رليواكلذ،المشروطالعونلهايقذمكونهعلىنها،تمزالقايحرير،

مم!دنغالم!ماضِإلىلالايتدايحركر،جهةضديشراسةلمحقفالأولأماالأحان.

كايحهطهالقالحققةالعادةبحكمتملب،رجلليتجسدةداويمي!ة3وبا

باسمايحريرجهةعنويخفملفهتقهزالثافيوأمامحمون.أول!اءأنماز

أهدافأيوخىنفالمنالأولىالمرحلةإلاالوطقالاسقلاللىيكونلامسقل

وابافيا!ضي،علىيقمدلالأول*.العاملةالطبقة"ايدلهولوقيلواءتحتلعدإ،

حاضرأكياطافر،هذا،نخلفدعف،يفانمعاَالانينولكنالمسقل.علىيتمد

ايحرير.جهةلواءتحتابفالوحدةُفهثفرض
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الجزائريةالوطنيةوالحركةالتحريرجبهة-،

مأسوية،محرA'ةالمرحلهوانجزائريةالوطنهةالحركةويينايحر-روجهةبينايجايهلعل

المخلَدةالجدلهةمحرَدمنبهرالتجالههذاويوفح.الجزائريةالوطنيةداريخلي،الغالبعلى

وبنليحرير،جمعيلمشروعوكدَدة،تجعةهزةيينادقضبلورواطديث+،-القديمبين

التمظحمرلدُعيالالينوكلاالمجوم،الا!طفحدرعلىتمضيحركةرجفاتآخر

حققةإلىلشدإحداهاأنإلادايادل.تالعانوبذلكذاقا،لياَلوطنةللمشروعةالمثعبى

مربطةوأسطورةتحجرماضعلى!تمدواكنعة،السلاحتحملالقللأمةوملموسةحال!ة

برجل.

هوواؤسه:رجلدعطمة،والفرديالذاقيالموىعلى!فسرأنيمكنيةالمصانوالحق

الوطة،للحركةالطويلابضلفىلك5491cعامحتىيجشدُظَلالذكلي،الرجللهذا.ممالى

اهـأزمةلكن.الجمعودقديرالجمهعباخرامبحق،تمغكاننغجها،حتىنشأقامذ

بهقامتالذيالمسقحلالنظخلالشسارعالذيانحدارهيدايةلذرجاءت"ط+ول

خلاللعة،المصلُعرَلىأنابىلليوكلطر6291.عامحتى91!رعاممناَلد5ايحريرجبهةُ

وأرهق،الأوانتجليثاخزعمموهو6لزعمهاالسطسهةالشهخوخةبمرحلةالأخروةالمزةهذه

رأوضاعه،!هلرسمجلعلكشعخيدوكان!وأ،عامولي!.الوطنىالنفالبمعاناة

عالم6خرTعالممنجزءاَاصهحإدهيُجشده!.أنيريدالذيالتاريحيالرجلمورةَفائعاَ،

.بلدهالساس!ةالاتجماعهةاطقهقةعنتمامأمقطوععالماىشخمه،لعادةمكزسِخمال!،

ال!جن،يينابانة،العالمةالحربمنذوته،هنا!برالجزءلَ!ئمقدممال!أنواطق

عنالمادر!ايالاتإلاالحريةمنالقلهلةساعالهخلاليرلىولموابفى.الاجاوية،لامةyوا

هذهرغمد!ثكل،دكنلمالقالشبعة،الاتجماعاتبخاسةالقةلهلجددَجاءمتحقسجمهور

ليإلاتحرْكتديكونلالالهالوتتلضةقيامالالقاعدإ!.صضاَكمالأاطارجة،ائالاهرات

مداتعلىالأحرصد5،المحطينبِلِمنمضفاةإيهكملاطارجيةالفجةكالتمدلقعالم

يديه.دينوالأحداثالأشاءصقةوضعإلىفهمالسد،لدىالعظمةجنون

مصالى،أنوالحقاالأرضعلى!يمثالابيحبالوطقللطلحزتلمطمرةحقاَوإفا

الأولىالواتلي،الجزائريةالوطنعةاطركةطحلد!كلَ،لاالذيوالفالممقع،اططعب

مدرصةليقحمسةثةثَكوَلتله،الالمالفمنالشخمي.دطايعهونمؤها،!ثكَليَ،من

نشأتفاومنالوطة.مطامحهاعنالمعرداك،خامةالمدلهةالجماه!ردههورأت.النضال
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الزعم"8رلكاثحهنات،ليلقهراكسومحرَكالئمبَ،جلتالق"القداسة"هذه

اطرب!عدالجماهر،جانبمنأحهالاَ،والقدي!والإَعجاب،الاخرام،موفوعهوالذي

الجماه!،يعغةإيجاباَعاملاَلكونأن"القداسة"هذهوسعلي!نوبنابانة.الطلمحة

دكونلد!افاالوطق،ايحريرمعركةليالا!يراطعلىهذهلحملكوسلةدشخدمأنشريطة

ونرجستدنفسهعجهتمال!ذاقا،ليكطيةالزعميقبرهامابمقدارساسطانحطعامل

ولكهاتحرير!ي،منالورعلىالانماحعلىقادرة"القداسة"هذهلعودلاوفذنذالس!اسة.

مننوعلااٍا!مداسة"لدوملاوعدنذالشخم!ة.لطلبدالذىالفصامعالمدقوى

وأالثيء!فىبعدماضليسخدتالقالعطمةالأعمالدكرىدعذيهاالق*ا،لفة"*

اباث!م،الفراغمنممموعةلضامِالفروريةالمَدةأ!محدودةَ،مَدةَإلاكدوملاولبهلأ.قريب

الئحريرية.المفمةهذهالضامنفسهاعلىودأخذ،الحثموضعالزعامةهذهثرعةيفع

وراءأنإر.يكفيأنيمكنلاوالفردى،الذاقي،المشوىعلىلة،المصضيررلكن

الإك!اوبعينأخذهيجبالذياياريمييوالسهاقابحاز،وال!ظهم،الجماعةنالكالفرد،

كالنجمةايسلسل:منندأ(ندذلك،نقوملكيت،ويحسنياخمار.دهسنُذَكروالذى

المجموعة،هذهإنالديمقراطهة.للحرياتالاتمارحركةالجزالرى-الشعبحزبأفريضا-

قرنربععنتلعلاَيزيدامخلال!طؤرهاليالجزاثريةللوطخةالرادل!لالجاحلمثلالقهي

رادب!لهةالأبهرهوالجاحهذا!نولماابظلى.والعملال!ماسي،والافطرابايطم،من

السلطةيثهالذيللقمعكفأالأمحرللهجماتدعرضللقدالوطهة،الأحزابقالمةلي

6،)كالمصدروالانقاموالارهابالاخالةصوركلكله،كاريمةخلالوعرلى،الاسحمارية

القاسةاقيربوهذه.والألموالقلقالحزنمنيوابه!مامعوالفش(والاعقال،،واطل

ولقدايطهم.ليال!لطوية،الطرائقفيليالمسامةاكبروساهتلادقا،طحَكوَنتالقهي

)منال!ترمميوجودهخلال،الجزائريالشبحزبمعخاص،دئكلالطرالق،هذهاثدت

ليالديمقراطعةعلى6يثديدغبةَالمركزلةغلتدلكوخلال.4691(عا"مإلى9391!ام

إنماالروحو!ذه.سلطويةعلاقاتالقاعد!معالضادهوا!امت.للحزبالداخلةارسلا!ت

يَخلكماكله،الحزبمحللَحُلْالمركريةَاللخةجعلتالقايوكملآلهةركسعتنمت

اتخابا!6،ا!مادالأعضاءالمشزكالاعتهارممارسةإنثمالمركرية.اللحةمَحَلالرض

وكالت.اطالةهذهحذ!ليزادتالسَرى،العمللينهالدَلاالقالاَخر(للضلعفهم

سلطوتهم.قيلرلهمعحتمحيبرر)،أحهانليوالمعقَلينياشمرار،الملاحَقين6،اولدمحةُ

ليأوالسجنليالمقمةالمنواتوأمجتالظدية.فاع!همليالاشمرارلهم.ففت
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ذلكوفذاثورى.بالوسامأمحالامدوووويثثحتالنضلة،الحماسةعلىبراهين،المنفى

الذاقي،ابقدممارسةُطويلةلمذ؟واشُبعدتألفسهم،عونليمعمومينهؤلاءأمح،الحين

اكركلي،القاندلحئ!ابثيءدكلوالفحةالصعد،ليسلسلالفروريالاخراملمرض

.الصفوفليالتراصوفرورة،العملوحدةبحجة

القممالي6لادنموعدىساعد!ريسمارقي+"وفعبحيدقالعواملهذهكليامترلقد

يسرورةجهه،منالمكرسالزعمو!ثجعلخحها.ملائماَوسطاَالسهاسةنرجستُهوجدت

فىلكوفذصورده.لهوعغشخمه،لي!فتصالذىاطزب،لي،الملائمةالمولهذهجدلة،

الاملاحداقيه،المصالعق!لأ+*ثطؤرَانوددايالجمود،اطزبعلىحُكمالحين

.محومكشءوال!ثرعة،

بالجمودعلههمحكوملوفعابطضةابهايةإلالستالجمةهذهإنوالحققة،

وامازاقا،سلطهاعلىاطر!مةالقتة،منالمفروضة،المركزيةكانتمابمقدارو"الانسداد+،

لمحولاا!ماعدة،مع6الحرللفاقمثةمحالكلَلُعلق،للزعمالمفخمةالخمهةلواءتحت

المقطوعةالقمةأنوهكذاالشاية.للاطرالداخليايرفعطريقعن،القمةليجديددمِيحريانِ

الذالةالاعتاراتلنلبحثابلل،بينواطموماتابات!ثاتحبسةلظل،القاعدةعن

ا!مادةيوالقولمايحرلرى.وابظلالفعليالعملحسابعلىولسود،بالأثخاص،المتملة

العازمبن،اكضلينالشماباونكالل،بأهون-مدتوا،لكيإلا.3.0السريايالعمعلى

0كو4عامال.3.0علىالسريعالمظءلاندلكوعدااباثر.العملعلىلممم،بكل

".الحزبلماد!لهلقولالذيالساسيوالاعدال"يالواتمة"للقاثلينإفا!ةحججاَس!قذم

الأهر،أولجذريةكالتالقابفالاتمنطويلةبسل!ملةالمح!ةا!ادةهذهإنواطضقة،

لقفطمامعالفف،دأعماللردياَ،6المفامرةعلىقالر!الدأدعدلملكثر،اسراعدلتثم

اطركاتعنعمَاءلاللوامتازاقا،جمقهاايشعةوهيافادلكمنو!رأخطار.منهذه

العملَعنتخلىلأنفالسمحُلاالالنون،البهر!سلطويهاأنإدالظعدة.قزالقالعمعقة

بمورةنفسهاوجدتلقدوهكذاالمماثر.العملنحاطريحملىمسحدَجديدجيلمملحة

المسلَح.المراعإلىدالرتالق+اطركةعنمستبد!جدأ،طبعة

وطق،عملبمشروعالقولكشطعلاالذي*الزعم"ردُّهوعفاَ،الأيثدَالفعلر؟وكان

"الأبثمالةلفسهيفبركانولماقدله.تحتوظلفه،ايتوحيأوهو،عدهمنجاءإراإلا

المقئ!س*"الأبأناءمن-الميا!ر!هذهأصحاببأن!شعرف!نهالوطنة،للحركةالمؤسّى+

يو-الأباعترامفرور!علىودمثأهمريَاهمالذيهووأدهأطفالمحردعفطليياللونالذين
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ليكراَلرددواقد"الأطظل+هؤلاءلانوضاَيُخمل.لااعداءاَضوتهعلىاعدواتد

دينالاصلاحليCRUAاهـمحاولة؟لكعلىيثهد"الأب+.معاالممعةإلى6ابدر

ممالىيق!للكيدلقاسمكرمبذلهبهدآخرفىلكعلىو!ثهدو"المركزلن".3""الممالن"

الىالاضاق،هذاتجاهايحر-س،جهةمؤسولاضطرالمسنح".العملإلىالشماببالرة

وهكذاالجزائر.جماللياياولاثماومينويطلقونالمسفح،الصراعلد،الأول.الوم"لصنن

لمد6علههاهمَنالقالوطنهةاطركةداخل،داخلةكلط!عةعنستثأالوطقايو-سجيهةفىن

ممال.شضطو!لة

ايوير،جهةلضادةابطلقةالملَح،المراعحمركةعنه5للرجماَسمرقهذاولكن

مععلطمفاوضسمي،حلعنالهحثهومزدوجاَ،هدلأادولول،الجديدلحزلهوفع

لل!ثعبالوحدالمُفًلككونلأنطمع!دمقمة،يغبرهاالقايحريرجمهة!رلةثمفرنسا،

حركةَجاكتهيوإراتمامأ،هذاثلدلطمعيةالمص(نإلاَالجز!رية.الوطنةوللحركة

ايمق.علىاطمرية6ا!ملرهذهلفهاهيلمرضلكيلذلكايحررو،

الوطةةالحركايLNادفدولولا!يهلامتالذىالمراعوسكون

ليخاصكثكلاب!ثهطينالممالصن،أنوالح!ةممتاَ.ع!راعأايحر-ورجهةضد،الجزائرية

دأدماليتمونكطالرس!-جمو،للسلطاتاحالاَ،والفغالالوُذى،يامادتجمحونحثلرنسا

Pالعطلدينعديد-لن سهخلقونه،لهةالشطاكطقليسماولالرنسا،لىالطملينلجزاثر!ن

كلوسجذلونالمستح.المراعمنالأولىالشواتخلالايحرير،لجهة6كرصولات

من!هاكربفذهاويقومونذلك،يطعونحث،الجهةهذهأعماللمقاومةاجمد

المور.نوعمنلمحهامادقَدرِال!ثراسة

دقوملكينخلفة،عواعمسزورالجزائريةالوطةالحركةفدوبمنمحموعةَلانوهكذا

)أيUSTAادهينقايةلأت،91!هبرابر02يوموليايحريرهو.جهةفد+كدعاية"

للعمالالطمAiالاعمللعرتلةاهـههـ*لواء!تالجزالريين(موللعطلابقابرالاتحاد

لجهةالمغادَاللأعمالتانو!ةكمةلشخدمولكيالجزالرلين،الممالداخلالجزائرلِن،

حهث6لرالجزليعملهاَموجودغروالمصلىالاتحاد!نولماالممالون.لايقومالقايحرير،

لاهلاهـول+3لىنالجزائرلن،العمالبهريةداضازالجزائر!نللعمالالعامدالافتمغ

ابقا!ةالحركةبدعميوملكؤنالذ!اتحادهينمحثفرلساليإلا!لاَيخثط

اباضلة.الكولويالهةمعالفيفوتولهاإلاللشوعةعداءهايوازيلاالقمه"503الفرلسهة

ايايعةالكوماندوفرقةنظَمهاالقيالاعداءاتخاصي!ثكلسمزول*ا!ل!نوأخ!روأ
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الأولىالشواتخلاليثديدة،فرداتهؤلاءدضربوالقايحرير،جهةنافليفذلها

."ه"المسفحالمراعلقام

حسناَقولاَللقىايحرير،جهةفدَحمراَ،الموجَهة،ابشاطاتهذهفماناطالوبطبهعة

أالجزائريللشبالوطقالجشإنثمفها.خضة،و!شَجّعّ،الفرنسهة،السلطاتلدى

"الجرال"بقادةجلفا،فطقةلطالطملةالمماية،المضادةالمقاومةهوالذيههـ!!(204

يئكليخعمبل1ه3لقطالفرفةنالمطمنجزءقلمنمحامِلة،ددعايةكنملايلونهس،

الممالمطابشهمامأنسفالموًومن".الفرنسيالجهشتجل"من"يةla43..1LA.iaلاخاص

ومعزفلامحر،أبهرمحاونةحركةإلى50"يةالمصلطوَرمنهامّةمرحلةإلىيثر

نأجمب6لرللجزاطرالاختار"ياْنايمريح:ليبلونسالجراليترددولا4.ر!اَمهكا

ل!ثكلالفتولوحتى،الجزائريةالحكومةعلىفههيكونالذىالوموليانفمال،كليشيعد

"704.الحكومةهذه!ربةيحانبهافسجدوقيفرنسا،لتدأن،نظامي

وإيفاحاتكهر،دعائيبخثاطالممالة،الوطنةللحركةجماكتهاليايحرير،جهةو!قوم

هوادةلابحربسقوملافا،أخرىجهةومنلة.للمصاطضمةالطحعةعنللكشفواسعة

ايحر-!جهةودرىأخررأ!4.علهاالقضاءهنوسمكنلهة،المصالكوماندولرقفدنهها

خاعة،يمورةهي،دل!"نفسهضورهأعماهقائدف!لالاتنجةفقطلهستلةالمصأن

والقظء6،الورتوىإفعالىييةالايعحمارية،الَسلطةَقناهاالقالتفريقظواهرمنظاهرة

والطحعي،ابطقيمنأن!غبرُهذهكانتوئنايحريره".جهةلهلقومالذىابفالعلى

هذه!لقاهماكُدينل!فاالاسحمارية،الادارةجانبمنالممال!ةللحركةالمساعدة!قغأن

ال!ر"14جماعاتمنودعضالفرنسهة،العحالةمنجزءلدىودعاطفدفهممنالحركة

.442للىول*ا"المؤبدة

الزمن.معسطور--لممايةالجزانريةالوطنةاطركةضدايحريرجهةنفاللكن

منلهتضقكانمابمقدارف!ثعأ،ثهئاًهرولةازدادثمفهه،هوادةلاالبدايةلي!نلقدإد

!نت!قرالاَ،5891عامحتىالمسلَح،ابفالمنالأولىالشواتوخلال.الأرضعلىكقذم

أفمدوكطممالي،إلىوحتىولولا!إلىيشبمنكلإلىدالجمدةنظرايحريرجبهة

المواتف،لملبليساهمقدالعفهذاأنالظنوأغلب.الأساسهذاعلىولعاملهمخونة

الفمواالذلنمناتفواوأفمسماالمفولى-لاإلىالالفمام-!يدونالذينعزيمةولئيهط

و!ن4!حوأ.نولمبرأولمنددأوصةاشتراكاتيدلعواأنجديد،منايحريرجهةإلى
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إل!هالضغ!نتولAاهـأنالربها!نإداالسطسة.الوجهةهنجداَسثًالتدلكلهذا

ايوافع.الدخل؟وىمن،المهاجرينالعطلهؤلاء

!ردوالظعدة،القمةيينواضحتمحزولقومهذا،موقفهاسزاجعايحرووجهةولكن

االماعد6مناضليو!تبرالممالة،الوطفةاطركةاردكحت!التىالجرائمكلمسؤولعة6للقاد

الإصراريتخلطل!فاوهكذاالطة.لهتى،واسكلترؤسائهمتلمنكمخدوعينالبسطاء،

ولهذهلهاويع!ح3"8،ابادمينتيهالفهموعسنلالطبالحقضنن،المسؤولينمعاتةعلى

الذينول*ثما!فافليمنلاكبراكبرعددوفثم44"يةالمصالمعارضةلفعفبأنالساصة

445.الاقتاعوأالحايات،أوالحوف،يداعيإماالتحرير،جهةلمفوفايصوا

الذيللونهسلالجرالمحوهة.لمورة،والاضطرابالفوضىليقوييةالمصأنوالحق

يعودلاجهمثه،لييشق!همأعلىمثلهالكيكنلماًنهحثمن446،دايلىريجرجالهستركه

الفرنيالجشلمحفزر447.*بحمالاكه*مزعجأأصحإنهيلالفرني،للجشياب!ةنا!أ

المقذمأوالصغالفابطيقودهاالقاثاثةRاهـحهلذلكولقوملمفته،أضراَ

Trinquier.جماعهصثىويكرقاكديهة،الحملةهذهيعدردهوجهالجرال"*!لقى

"44،الحثمنر!مإلااللوليةا!مواتلمحيه!نتالذيالم!نلييقىولن448.تمامأ

ابطقةليالرعبؤرعواالذينورجالهيلو!س+للخرال+اللمو!ةابجزاتعلىكشهود

البهربكفلهاولAاهـمنواكرالألاهظة.غراماتابورةالقرىس!نلامتمراروكزموا

موتخبررعاَلعلنإدولولاد"إنلا!مول:لطلمرح!انا،مولهلدىنشرالم!نة،

يأبى!نلأدهيطولة،ماتعارببذكرىدئدأنإلايسع!لايلوضى،الجرال

هيوحزة8"جماعةكلمنمتحررةم!قلة،جزائرأجلمنالمعركةوتايعالاندماج

الحاص"042.مم!هالاخ!ارنفها

يالموجةعُمرتقدنتTول824.خلفهةبمعركةالممالهة،اطركةاخضارويعهَالَعُ

الثبلُفلوحدهالاْفا،الأولادعائهاعنتخلىل!فاالوطة،ايحريرلحركةالصخة

بمدأودحلقايمثية،مفهاعلىدايكدالنسطن،منقربأنيلأسة،وتحاولالجزانري.

.الجزائريالعامالرأممياتجاهاتنخلفالفاوض،ساعةقمع،انعلههاالقالمشديرة""الطاولة

الاعرافدرلضلكي،طويلةلملىة،الفرنسةالحكومةتِبمامنكحجةالمطلبهذاوسهخدم

ايحريرجهةمعالفاوضضرورةدشبدلكيئمومنم!ثروع،كطرلىأولأ،ايحر-دريجهة

د.22السلامساعةويَؤخرالحربأمدسطلىمماوحدها،
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علىالفرنسةالحكومةيرغمانالجز!رى،الث!عبولفةايحريرجهةإصرارَأنإلا

القالممال!ةاطركةاحتجاجاتمنالرعمعلىالموته،الحكومةثمليمعحمراَ،الظوض،

نأدعدالوطهةوالممالحة6الوحدرسولوكأفاددتاجلها،ددنؤهذهشعرتولماعثاً.ذهت

ملهولةدمماتمعالىيجدوكدثذللاسحمار.المعاديةالجهةدقسهم6المدهذهكلعملت

زفأداضلتو!مدالطاهم.ىولأنجد-لدمنلنا!نهمي"لالهوم:والسلامطةالمصإلىللدعوة

معالممالحة،رجلأكوناناريدموقي،كينوحتىالاَننذولكنمحرأ.وا!زتطودلأ،

لمضةاطلبأنعليالبهيررمنلمحلولرنا،شصاويينالاَخرين،الجزائريننابافلين

غروالاَن،دعدعر3يثيءاعرهـعلى(ناريدلاإدقالواحد.الوطناتءلينالحسالات

4.فىالالظء"3ومحالاتالظهم،

ولمدايحر-س.جهةداتجاهاطا.لب،الزعممعلطيوالقالذيالوحهدالشيءهوهذا)ن

حدإلى،ولدتالمحضالذاقيالموىليابقاءعلىالطمة،المماطةأجملمننداءالهاكمرت

للسطسةثزتةمراجةأىنهلممىولمايك!كي.التراجعلاعاراتعلطأملتأظاللاهة،

المطابفالمنشواتسعخلالبحم!م،اخارهلماداقينقدا!أوايعة،

ايحرير.جهةفد

إلاكلنلمالأعوهذاانامح!ثضللربما"للزعم"العمقةالواعثثيرأنبا!نولو

ىأ.الكلمةلهذهواطرداطاصيالمعنىرجمان4،حزوعملُ!ملُه.نفسهزهوهبحكم

الأولا!مطب6المورلذهءلفالقايحرء!جهةعملِعلىللزدلرفاَلُرفاأفما

طريقعناصالةإلىخمأءديونطمة،دأ!هةعةمنفابما،المعارضةوهذهللمعارفة.

هوعدؤيعدوَ"إن!ول:الذيالسارجابدأفذالعاَالاصحمار،مصكرليالانحيراط

أمدقاءوحزدههمالىيمحايحر-!،جهةضدلعلوبرذ،الحينذلكولي".صديقي

ثمالرما،كال!مةزعمكانالذىالعدالوطقل!نوهكذا.وحلفاءهالفرنسالايحمار

رأسعلىيهوىالديمقرا!ة(للحرياتالاتصار)حركةMLDوالالجزائريالثعبحزب

إلى،الوسطالحلتولمنوبمفيالعذو،معالطوندرجةإلى،الجزائريةلوطنهةPاطركة

ءكلىلانراه،المنحالمراعددايةمنسواتهسدعدلانهوهكذاالاسحمار.معايواطؤ

لديالهل.دولةالجزالرمنبحعلانجمب+إنهالفردسة:الومالةتحتإلاللجزائرسقبمامن

للفرنسصن+إن:الدرجةنفس3حاوالجواب5!دها؟أينولكنكلادلك؟رسانل

ولكناسقلالات،نالك!نالأزنة،كلولي...والحكومةابلديةا،عرالىللكوحكهم،

ألهمهولكقعق.؟لكلعدالاسقلال.مدأعنائخيلىلاوأنامثتزكة.دولهنالك!ن
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دولصلهمالدورمحيينإلىمقملالطلميصة.أرمينبلالهمهبهتمما(لضليمورةالاَن

..."كر4الكوكيالممردقحنلالعة.

المظدالعمل!سودههاضروبَسوَ؟بدسهتكر،والكرامةابغالمنمافاَلانوهكذا

ايحريرجبهةكطلطالذىالفرديالالرامكانوبنابحطة،42.الممالةتلمنلثورة

نا،القديمةالساسعةاي!ثكهلاتمع!ملةت!ةابافلينمنقميمفو!ا،ليللدضل

ماضهممعال!ملةيا!مطعةهؤلاء!لزمايملين،الممالون!لمنالالزامهذارلض

ابضلىابطورلينالوىماوبمقدارخمهة.لمورةتمَتتدا!م!ةأنرهكذاابضلى.

ر!ة.(وقدصةل!فا6فدَهاوالوطق،ليحر-رر

ادطنةاكلكأنخولماطلىَلن.هذلنلينالاختارمنغذالداخالةالق!ةإن

ايحررو،جيهةدقودهاالتىالوطنىايحرروحركةليدندمجأنألتالق)ول*(الجزائرية

القهينفسهاالمشكلةوهذه6درى،الجزالشعبتمثلحقوحلمالهذهيكونأنليومارت

المراع.منأقلولرجةآخر،مشوىعلىولكنالئوعي،اطزليعلىسطرح

ال!ث!يوعيوالحزبالتحريرجبهة-2

فىلك.الجزائريال!ثوعيالحزبمع،يعمقستحثالقهي6الوحدمشكلةإنوالحضقة،

تجاهسمضيالوطنة،أو،القومةالوعةمنالحذركلاتر!رالهليعملالذياطزلي(ن

اباتد.الايزامإلىهذهومناللماعن،المزاحةإلىالهجوصة،المزاحةمنالوطق،ايحريرحركة

كذكرنا،نحنذااٍاثانة،الطلمهةالحربيعد،صريح!داءحتىالهجومهةالمزاحةبداتولقد

الوطخة.العاصردعض+إلارة*فدالهجانهةالانكاداتكلك،4591مايوأحداثبخاية

الق،الوحدةايوحديةالوطنةالحركةإلىالانفمامالشهوعيالحزبرلض(!أونتذكر

ابانههـ)أملنماءLاهـأىالعريغةالجماهرلُجدكفالمهد،فىلكليعرلت،

لكونأنغيرمنولكنفافسة،حركةلمانئاءخطورةازدادتدالرلضهذاإنيل(.والحرية

اطزب(طلق46961جويلة21يوموليالديمقراطة+.*(صدقاء:حركةهيِألحهة،لها

.912بهبرنجاحهايكونلن8!رجزائريةيمقرامةوطةج!هةإن!ثاءأجلمن427نداءاالشوعي

،السرىالشحوعيالحزبمنالوطينهعاكلسةلهاقامتالقهيالمزة!لكإن

ال!ثوعيالحزبسكرقررلها!نالقالمزةهيإفاثمفاسب.يففاهـ!مأ+!لا،معثم

اطزائر!،"الحزبهوحزبهدأنالحريحلييرذدلايوهالى(،)العر!

منو*الرعايا،الأولىالدائرةمنالمواطنين،صفوفهيينيفممابمقدار4الأم!ل"موالوحد،
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د!هوالذيالجزائرىالوطنعورةَيُقدَمالذيالوحهدهوفحزتالثانة"434:الدائرة

الثوعيالحزبقيمن4691عاميدأالذ!الذاقيالنقكمنالرغموعلى432،التمثكهل

...الوطقللعاملدقلىيرهبسوءاعرفالذ!133الجزائري

ونظر،الفرنسيال!ثهوعياطزبئالعلى4"4زالفرنسيb+الاتحاإلىيخازالحزبف!ن

الاخلالاتأ!ةعنيكشفوهذا135.الممربرالمشوىعلىالوطنهةالممركةنهقإلىبحذر

4.الهط+!مؤسماولاالوطة،الأحزابودينالجزاثرى،الثوعياطزبييندفملالق

5191'اوت5ليألثثالقواحترامها"اطرلِةعنللدلاعالجزائرية"الجهةإنثم

إلىلمللنالجزالرى،الشوعيوالحزليوالعلطءMTLDاهـjUDاهـولوجمعت

لملانهمحفة،طرلمحةلأسابأنشتقدالجهةهذهنتrو"الاخلالات+43.لهذهحدّوفع

الاتخابةاقماماقالهالسمحولم17/6/5191.يوماتخاباتإلظءإلاهدفمنلهايكن

ريينالجزائريال!ث!وعيالحزبلينخاص،كثكلالظ!دمةا!موماتعلىلالنلبالمحفة،

.138الديمفراطهةللحرياتالاتمارحركة MTLD

وطةجهة+إنشاءأجلمننداءَالجزائريالشوعيالحزبأطلق5391نوفمبرأولوفي

ليط+ول5ادموتفوأنسمالاأللاطونأ،يهقىابداءهذالكن.جزالًريةيمقراطة

موتفعنيمتلفكانالجزاثرية،للجممةالاتخالاتمقاطعةإلىالداعيلفسها،المزةللك

نإوأخكلأالالتخالات!4.هذهلاثركة،العكسعلى،يطلبالذ!الثوعيالحزب

الجزائرىالشعوعيللحزبستسمحأك!9عامMLDاهـا!لالليستسرَعالقالأزمة

نأو+المركز!نن+(444"الممالص!ن"يينثامتالقاطمومةليلرء!لأىيخازأنيأب)الذى

.سرورهإدداءليوايسط،الأخرىالوطةالأحزابعلىدفوتهيُؤكد

دمالِجالدرومى،منيسلسلة،الجزائريالثوعيالحزبمحهفةقامتالمزةهذهولي

اطزبافطرارعلىيُؤكلىحثُال!ثوصنن"للىىابجمة"الوطنةموفوعَخاعنيشكل

ابضلرأسعلىللظمنفسهاهالوطنةةالحركمملحةأجل"منالجزائريالمثهوعي

البرولارياطقةمماِعاساسعلىقومالشوصنووطهةالطملةالطقةفوطنهةالتحرلهرى.

اماداخلها...ليوانسجاماأمالةالوطخةعور!روهيولمله،الوطنمماعهيالق

يؤكلىهلانMLDاهـانقسامليخاص،يثكلالوم،الضحالذىالوطنة،الحلولإضا!

إعادةإلىولاامحر،دوافعإلىددعوأنا!صعةهذهظنمنولهس442,نا!صللمارلك،

الماثمعملها،وهدى(هَةحولواقعط،!راكهاراتدابظرإلىالجزاثريال!ثوعيالحزلي

وحكها.القانونعةالحكودلي
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النظرِإعاد!علىالشوعيا!زبَسرعايحرروجهةِيدعلىالمسقحالمراعيدهلكن

ليثاْنه،الجزائرىالثوعيالحزبأنوالحقدلاعأ.موَقفاَوالو!وفمواتفه،ليالئيءلعض

ولهذا.91!ودولمبرأول!كوادثكزة،حينعلىسئؤخَذُالوطنعة،الأحزابكلثأنذلك

عملدمراحةلطيؤيدلا،5491نوفمبر2وومالساصي-ميهططريقحنيالاَ!درلاله

امحهشثَاطوادث،هذهأصلليهناكأن"يرىولبههايحرير،مشالأوانلاثماومينهؤلاء

مامعوالاسنلال،،الحرياتوخنقالوطق،الاضطهادعلىا!مائمةالاسحماريةالسعاسة

بهلترفأنالرمممةالدوالرعلىيوجبمما،عمالوعطالةوثقاءعرقهةمندلكيواكب

خلال*الشوعيللحزبالمركزيةاللحةثونولمبر،44وتاويخلعد،ولمحما.143الوم

إلىثطيدعوالمال!ثعو!ن"إنجداَ:ملشيشكل!4الفردية+الأعمالمثكلةاتجماعا،

دالجماهررالقةعدمعنعامة6يمورلُبَرالفرديةالأعماللأنلمارا؟ولكن.الفرديةالأعمال

.الأمامالىالثبيقفهةالقلموحدها،عن6عافيوهيالجماهر،رعمل

/لمجمامعر!هـ"+عملىكفعف/نكلعهكانافيلململئممب،لضعةشرىمدالفردىالعملإن

4.كه.للقمعالمابولغ،منوياطوإضعاف

ابفال!نمابمقدارالوطقايحريرحركةأصرحبثكلصؤئدال!ثو!يالحزبولكن

اخلىامكانمابمقلىار،داخليتمزقيلىرنيتملنال!ثوعيالمو!دطؤرلكنيطوَر.المستح

دينيقومالذىالالفمالحذةَفىيدالاسحماردةالسلطةوديناي!!،بهةدينالظدمالصراع

lالحزليلياًعغاءوصدل!نذلكوبحكمالمشَعمَرين.وطئفةالمسحمِرين،!نفة منلشعوعي،

والطموحالوطة،الحماسةلينالمقسّم،الحزبلهذاالقلقالمو!فخطور!سهزيلىالطائمين،

الحزبكانولما".ال!اسي"الفماممننوعسهئَلُالحزبنثاطلانوياكلى.العامالإنسافي

الفملأ!ة،كالةددرجة،يدركلال!نهكر!م،مخلعنيدالعالجزالرىال!ثهوعي

أعم،ي!ثكلأو6لر،الجزليالعط!ةالطقةداخلالمسحمر"،"الاَخرصنعهالذيالموضوعي

الجهك،مناشطاعمااطزبهذاويدلهـ7.4عملهاأَجرمنلمثىالقالطهقاتكموعداخل

وحلى!علىال!ثاهلىيقىلكيالتحرير،معركةكفإيهادىالذىالأهواء،!فجَرخلال

ىَيكونلمسقلالغامنَوالديخة،ولهكون،الظ!ةالعرتعة،الحواجزعنالنظرَلفضُنضالي

المسقل،هذاوبم!امة،الحاضر،هذاوتايةولمة.الطقاتصراعهوالوحد،ةالمعركميار

أولى،مرحلةليابحرير،جهةتجاهويلجأ،،كحزبوصدهعنبدالعال!ثوعياطزبشجد

الدلاعة.ابالسةإلى
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j5591شمبر13يومحُلالذكليالحزبأنالحضقةX1ايحرير،جهةصفوفإلىيفم

مقاوتعاصر!لالَمأندعدالغف،مماوسةإلى،يدورهويخطلقالسزي،العملإلىرَودُولكنه

اطزليثالَالمالب،على؟لك،لطايحرير"،تعاأجلمنردينLاOياسمعَاهمالذدن

الطلم!ةالحربخلال،المحتلةلرنساليمقاوقه،عامرَئقىقد!نالذيالفرنسيالشوعي

لاببةهامشهأيكونأنهي،الجزائريال!ثوعياطزلىإلىيابسةعدئذوا!مفةالثانهة.

رالأيديولوجيالعضويكهازها!اطهعلىالجزالر،ليحامىالقالوطق،ايحرنرحركةإلى

الطقاتمراعنطورليوطة،معركةلطالكضليسطعألهعلىلا!برهنلكي،العمللي

ن(الاَعرينعلىكب،هامة!و!الاسقلال،لدىالقت!م،!سطحأنهعلىدلبهذلكقط،

حسالا.يحشوا

بانفماميفساعدهاكانالقايحر-كل،جهةعلىالمولععةكمانتالثئةهذهلكن

ال!ثوعيالحزبمولفلطدرىأنكسطحدكنولم.إله!الأخرىالأحزابمنافلي

،الحزبهذالينابلةمنيدَلاوكاناطمومة.أوابافسةأث!لمنيثكلأإلاالجزالرى،

شهريلينذلكتمَوتد.العملليالوحمدةمثكلةوحلللمواتفايفاحاَايحروو،جهةولين

بنيوسفويينرمغان،عانبينتمتمحادلاتخلالكاكوأعام)ماي-صان(ويون!ومايو

اطزبعنعلي%اجPود!ثررهجرسصادقودينايحر-رو،جهةعن،أولىجهةهنخدة

الجزائردة،الوطهةالاتجاهاتنخلفيينالعمللوحد!تحققأيقزصن،هؤلاءوكان.الشوعي

الذيالحزبماللح!زأهة)ولاللمظومةههـ8"،الوطقالمجلسمننوعإلىايحريرجبهة"تحويل

44.ابزائر!نهالثوصننضممعايحر-كل،جمبهةياسمس!حفظ

عدَمِوعلىطزيم،العفويالاسقلالمعالةعلىال!ثعوعياطزبمندوبمنوحرصاَ

إلىنافلههمودعو!حزلم،حَلورلضونل!فم،لعملهمالضائديةالظعدةعنايخلي

المركزيةاللحةوأرست)*يه+(45ْ.ايحريرجهةإلىفرددة،يمورةالانغمام،

الرلض.هذايبريرالمقذمةالحججفعهادسحدالتحريرجبهةلقادةرسالة12/7/5691Xيوم

اطولس!ررورةمنكمرحلةالثوعيالحزبلطرليلُتبرالوطقايحررومعركةإن-

الايعقلالعلىهمرلاالحقفيلايحريرملاحطها.عنلذهلألانهنيملىى،وألحلى

ا!لالع!لىوإفاء،للعطلا!ميحروالمحفقلكيدلك،بعلىلتالعولبههالساص،

الفلاحينوطقة،العاملةالطقةحزدي،الجزائريالثوعيالحزب!نول.للإنسانالإنسان

صعانةفرورةعلىو-!ؤكَد،افدهـالنهائيهذالتحضقف!مانةألغلنفسه-شبرلانه6،الفقكل

454.اطاصوتدمهلناه،
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ثلهميهجرواأنغررمنولكن162لميحرير+لمليلملهادفلملسَلحعلملولمفالةختىPCAا!

ك!4.السماس!ة"وقاعاقمالأعلى

العطلائدإلثاء!عدايحريرجهةأنوالحقيقةابقابي.المجالليايطورهذاثلوسخغ

للطقةالحمريالتفيلمدأو!قزرابظلعة،الوحدةمثكلةشطرح،24/2/5691!وم

يُثرهـالتىلةالنظحَلَلطلبل!ىولهذاعلها.ثشرفالقابظلةتيمن،العاملةالجزالرية

4!ا!هيالقالجزاثرى،الشوعيالحزبعلها UGSAلردياَللالفمام(عفاءهاوددعو

ايكهدليالمومام-لمؤتمرالساسيالبمانتردَدولاالجزائر.بين.للعمالالعامدالاتلمفولى

4!للىايميةالقهمةفعفعلى UGSAإلى6مضطرخمأ-نفسهالعزىاأفاوايوثع

لائدكقهالم!نَدخليلكيومراكث!،كونىفيالمشاكةالمنظَماتثالعلىدمسهاحل

".!فريقبلاالممالكليجمعالذيوالوحهد،الأصلالوطنىالمركزيالعطل

يُوَترلاإنثالهكه"م!ثكلةبدررههوسهطرحِالجزائر-لن،الذيللعطلالطمالاغادإنثم

نقاب!ائدباتراحوي!يالالماق،إلىداعها)LITاهذاويجبهجماكه-من1e7ص!ول3ولا!

ماباثرإ،غرربمور!رالفأ،ابظتنه!ا،ها!قوم،سابقةمفاوضاتاًساسعلىوحهد،

إلىالجزائر.يينللعطلالعام3LAالاانتسابإنثمالعمالى.وائدُهاايحرير،جبهةُبهطلب

لىاٍالمشب(UGSA)ا!تمغهنيزيد5691,عاممنذ)الفرنسة(CISLاهـ

ليولوللألةالعطنمَاتعليعلىإلاهذارلفهعنيعودولن:اهـه!ول

يأعام،دعددحنالنظفاضلهه6دعواخررألقَررالادحممارية،الادارةتيمن،9d!ونولهمبر

لحزبايردَيالوفععناثمرارهذاويكشفاهـول+ص!له.إلىالات!ابإلى91،كه7لي

فيدفوره-6دائرخاوجهذهالطمعلىفىلكمعويوافق،العاملةالطبقةثمَليكونأنيريد

على،خاصةآسف،وهواكتد:المراتبيدورهابل،هذاليوسكفيابقابر.المشوى

العملجانبإلى،المطليابقابالعملتالعةويمزح3)ح،اهـطإلىUGSAا!اتساب

.017المحضالسعاسي

جمهةكلطال!ثوعيالحزبال!رام!دكذلكدد(القرار،هذامناَكد5ل!نهوأ!لاً،

الثهوعياطزبيدأإفىالوطق،الاسخلالبعدس!ابع!دوهوداقداَ،التزاهاَايحرير،

ايحرلراجلمنالنضلليالئحريرلجهةا!عاديلالموتعيالاكرافالأهرأولالجزائري

اكدعة6الدورإلىله6مذكرليكثر579dستمبريثهرفذ،الحزبهذالانالوطق.وهكذا

يحدظالذىالجزالريالمثوعيالحزب"إنيلي:ماايحدة،للاممالعامةللجمعة6عشر

والمسقل،الماضيليالجزائريالثعثلمملحةدوراَويلعبوالسهاسي،العضوىياسقلاله
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جهةدهدقومالذىللابريالةالمعادىالطمللعملاطازمدعمهيقئ!مانهجديد،منالؤكد

،+"الجزائرىالثعبمصكة171الق"كقوذايحرير

ويعلنهذا،مرقفهالحزبهذايُؤكد،/2601/5791ورمالشوعياطزباتح!ذهقرارولي

معركةدقودالقلوطقPايحريرلجهةللإبريال!ةالمعاديللعملاطازملأ!ده

الحزبينسىلاالمنظور،هذاثلرلي".73كثعب"وصدهأجلمنالجزائريال!ثعب

ايحريرجمهةمعلفاوضلأنلرنسا،علىقضيالقالفرورةعلىيُلغأنالشوعي

ويبزر474.ينافلالذيالجزائريللمثعبالوحدوالمُفَلالمقهول،الطرلىهيالقوحدَها.

المثوعيالحزبيينالمشتركةابيثرةابطوراتيالظءايحريرلجهةالمنوحةالأولويةهذه

جمهوريةوإقامة،الجزائرىالثعبباسقلالالطرفيمطالبة"أى:الجهةواينالجزائري

الجزائرية،دالجشعةالجزانرأوروبىوحقعمهق،،زراعي،صلاحوالظماتجماعة،ديمقراطة

أساسعلىفرنسامعجلىيلىةعلاتاتوإتامة،المسلمينمواطنهمكلثأنفىلكليشأفم

إفر!ة،-ال!ثمال6الوحدإولرلي،والمفرب!ونىمعولقةصلاتطن!ثاء6،والمساواالحرية

175."داندونغمادىعلىوالممادقة

عهايلىافع!نالقابظريةالمواقفليابالرإعاداتمنعلىدايلاقيهذاعنوينشأ

،الجزائريالثهوعيالحزببه!ومالذيالجزائردالطظتتحلللىنوهكذا!قلهدياَ.

بيناياتضأنالاعتاردعينايحللهذاوس!أخذلللاد.اطامةالثروطحساليسهحسب

ووفعَال!ثوعي،اطزبمفوفوفرَغالاتجماعيالاسقطابسادقدوالمشعمَرالمشعمر

واتهىالطمات.صراعأساسعلى،العروقنخلفدينايضامندعزدزليالقدعلأَملهحداَ

يطالَبكانالذيالوطة،ايحريرحركةليالعاملةللطبقةالقاندالدورفىلكالحينذلكفذ

لمهـ!،الم!ولكةوالرالجزائر!ةالأوفاعلط!ليمانقرأاًنعلفا6.وهكذايقوله

lgeriennesetء3!نكء aل!فاودألرها،الطملةالطقةدورأ!ةمنالرغمعلىأنه*ولفى

والسطس!ةالعملةبالقمادةدقومأن،الموضوعةاكريميعةال!ثروطبحكمد!طع،لم

ومن،47."القادةهذهعالقهاعلىأخذتالقهيالبرجواز!ةإن".للحركةوالإيديولوجهة

التى"هي.الجزائريالشعبمنالأعظمالسواددؤلفالقالفلاحينطقة"ن،أخرىجهة

44هـأنولا،لقومايحريرحربدكنلموددوفااندلاعهـا.نذللحربالأدقلالعبءتحمل

أجلمنلورةالاْولىلالدرجةهيإنما،القائمةالجزائريةاثورةل!نولهذا+4.خير"إلى

طقةسالوطق،ايحريرمعركةخلالالظئدة،الطقةولكنللاحية"47،لورةأرهـ47،الأرض

*البرجوازيةمنلبضلاسحلىاداَوالأمحرعلىداَ،الأبهرالجزءهـلفالقالمف!ررةالبرجوازية
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مناضلينداخلهجممعمiiماإرللطفر،ضمالةكذلكلانهللمسقل،ضمالةهووكما-

القسهمسعاسةِفدابضاللييساهملالهويهود(و(وروون،)سلمين،الأصولكلمن

الجزاثر،لعفهاليلمشالقالمخدفةالطوائفلقريبعلىو!ملالاصحمارى،لقمالعرتة

س!قلكحزبوجودهإنثمالاسحمار.فدَالمعركةنفىليلثنزكمجلهادعض،مع

ايحر-!نفاللمملحةبهيشهانلادعماَاطارجلييُؤَمَنيأنكذلكلهيسمحعضوياَ،

الفرن!ة.الماملةوالطقةالاشراكي،المسكرلدىالوطق،

ودقالده".ونضالاله،ماف!ط،عنعدولأأو")دانةَسحقحذإم!نةأنروىلانهوأخ!رأ

وراءماإلىيمضيييداَ،فطورألعملهوضعالذي،الجزائرىال!ثوعيالحزبإنوهكذا

ليالقلعدمميططهوالولنالأورودن،زا"دنهعنيفمللاأنعلىوالحرلهصالاصقلال،

الأخ!!هذهيرنامجأنويقبرالتحرور.جهةإطارلييخمهرأناو،نفسهيَحلأنلأ!،العمل

غ!كاهـيبرلرالوطق(الاسقلالاجلمنابضالهوالذىالأياسيالهدلىعلى)المركَر

العمالولئةتمظواجطمنأنيقَدر!نو"152.العفويإطارهعنوايختيحلَه،

العريمنيدلع453،لرنساليلهلرعإنشاء91،هوعاميقزرلىدهلرنسا،ليالجزائرلِنن

455.الجزائريالشوعيللحزباطارجي"+الولدإدار!على!ومالذي4ميبوهالم!

منحجة6َغر!ةلمورةكشمذالجزانرى،الضوعيالحزليانمر"اخرىبهةومن

جهةمعدايوازي.(.والأوجما.ايحارواتحاد،العمالد)اظثلجماهردة،نيطتوصد

من858،المنطماتفذهالجهويةالمفةتاما57َ"،المسقلوجودهعنللدلاعايحروو،

علىهذهتمارسهالذيال!هاسيوالإثرافايو-كل،جهةإلىأعفائهااتسابحث

لغطةبأمينإلا!دلىلملانه95Xاولنوفياسكلالهاأمالاداقا.لصننحتىوأحالأن!ثاطاى،

داكعنيخلفةطعةلذىالأحان(لعضليؤجدَ)الذىالواقعياصقلالهاومالها.قانولمحة

ثلاَ.للولايةالحعبكلاهرةضلمنالتورو،جع!قداخلطهرالذي

عديقفولنالحجَة،هذهعلىطويلاَيُمَرلنالجزائريالشهوعياطزبَإنذلكوعدا

-!ىالقالعاملةرالطهقة،السلاحتحملالقالأمةقيهاطاصادورهالمحلقةالأخرىالحجج

وجمودُحهثمنف!ر،بهردفسهادفرضالقا!قةالىيخظر(ندعدولبههيُثَلها.أنه

لياًخ!اَ،يُقززالاسحمارى،ابالامضدَالمتحابفالولوخهُنظَم6ُتوكأكبرايحرووجههةِ

ولي4،4.ايحريرجشإلىايحر-س""محارب!ويضمم!4مقاومتهحلَكامر!كوأ،جويلةأول

ال!ثوصننللمناضلين!كونلاأنالجزائريالشوعياطزبيقلندسه،ابطورهذاإطار

معنتالمةساسةعلاثاتإلى،سهنغمونالذينأوايحرير،جشإلىانفمواالذين
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قلةرغمالوطنعة،دالبرجوازيةايفا6َالمسماالمتوسطةالبرجوازيةإنثمه48.المدنهَة"الجزانرية

منا!بر+الجزءالوطق،ايحريرلحركةتذمت،مابمقدارمأ،هاسهاساَدورأدلعبعددها،

الجزالرية.للجمهوريةالموتةللحكومةاطالىايكوينبذلكيثهدماعلىالعلا،أطرها

4!4.ابحر-رو"لجهةالظديةوابطمات

للحزبالوطقالاتجاهوهذالبلاد،اطامةالأوفاعإلىالاعتارلعينابظروهذا

ليبطرIوإعادة"الأمة".!عريفليكذلكصبرزبظرى،iالموىعلىالجزاثرى،الثهوعي

منالجزائرىالشوعيالحزبورلهماعلىالت!ثكل+قدة*كأمالجزالريةللأمة!صورنا

9391.عاملوروومووي!!لهلات

دأدهويغرلىالموفوع،هذاليذالما،بخقديقومانالجزائريالشوعيالحزبيخسىولا

يكنلمالأمةأنيبدوكانأنه+بحثلوريز:موريسلعريفَيقة،وبمور!عقائديأاؤلَ،

س!روورةَولكنالأورولون.فهابما،العرقةالعاصركلنمهرأنتجلت!ثكلأنكسعها

يكنلم،المسلمينلسائرالعطمىللا!لةيابسعةسلفأاكمهة،الجزائريةبالأمةالثعوراحتهاز

الرعمعلىوهذاالأورويصنن.منالساحقةلابهريةبابشةالمجوىنفستخذأنوسالي

وطنندثكهللي!حالذي،الجزائريالشيوعيالحزبدنطاالقالمثإعةالجهودمن

العرصنالعضريناخلاطأوانمهارلكأنإسرا!لي.أو،أوروبأصلمنجزائرلِن

أعرىدمور!الفكوأماالايحمارى.الاطارداخلمشحلأمرحالما،الموجموددنالأياشين

أؤلعندمااططئةنمساقترلىأدهويترفثالاَ..."82".نزوعأالووععلىدرهانلذلك

عركلاَ"،عثرين"اخلاطلمقافالوكط،الجزائريةالأمةعنيخذثوهوكوريزموري!جملة

عامعاسلفرحاتداد!سبنجوابو!سحدعردة*.ولا،فرنسةلست+الجزائر(نمؤكدأ

دكونأنلريدولالرنا،دكونأنيمبهيولالرنسا،لستالجزالر"إن:قولهلي691

مراء"4ْ3.للاعرل!ةحفارةذاتالعمقة،جممائمهااطزائرولكنلاللاَ:وتلعلرنسا،

"بعضالأولىاجمةمن،!الكشين:اطامةايأويلاتلهذهال!ثوعيالحزبويرى

ليالمركريةللخةالذاقيابقدرغم(القومةو)1الوطفةالعوامللقوةالمشمرالقديرسوء

وطنةساسةبحذدأوشلىبأنالجزائريالشوعيللحزبيسمحالذي،4691عامصيلة

ديةالمطالعواطفدقدووليالالراطدعض،الأخرىاجمةمنوفالك،صحهحة"!و".

لقلاَا"محرهؤلاءجلتدالاسحمارىابطامأنحينعلىالأوروون،العطللينللاشعمار،

قمز6جماعةَألاالذىالاجتماعيالإلسادمحاولةيففلوالكولوفالعة،العرقة!ايديولوجعة

المسلمينمنالبهيرالجمهورإلىلابسة
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يأيميتفلم،الفرنسيالعاموالرأىالأورولعةيالأللةالشوعيالحزباتمامانوبلاحظ

لمحةيقعهملكي6،عديدمراتوهؤلاءأوبكإلىشَجهال!ثهوعيالحزليأن؟لكفر.

ليالأوروبةالأتلةحالهإيسؤولالذىالمميرعلىوعلئنىللاسحمار،دلةالمطالمعركة

هذا،دعملهنجح،(نهويؤكد،العملهذارمعده،ليهع(نيخسولن،48.المسقلةالجزالر

"مساههساهموأنهالاسحمار".لألرعنالأورولصنالعمالمنيه!سهانلاجزءلمل"لى

يجعلواأنيحاولونالذلنOASا!جماعةمنايطرلينصعاسةإضاقليأالفأناجحة

+!4.دامعةمعركةليالمسلمينفد!فونالأورودعد

الفرنسي،الطمالر(يورعايةالجزائر،ليالأورويهةالأقلهةمراعاةعلىالحرصهذاإن

الحمَب.عنيخشأخطركلومحاكةالسطسي،ايوفحليرغطَمنريب،*مسوحى،

ال!ثوعيالحزليي!حدعدماحتىالفرني،الثوعيالحزبساسةثلرأيفاَمُئينولبهه

"الأمة!مريفحولسماولاالأخرر،هذاعنالمقا"لديةمواتفهدالشءلعضالجزالرى

ليالمتحمسالوطق،وحتىاتجاههرعم،الجزائريالشوعياطزبانوالح!ة"4.الجزائرية

ايمة!هاالأيعاد:دحة!عةعلهيفرضدلالييئهير!دءالوصه،دعضمنوطت،

الشهوعيالحزبقيه"ombelical"السُرَيةوايحةالسول!،ال!ثوعياطزبقيهالدولة

نأعلىيزيدلااثلاثالحالاتهذليأنهايحر!.رلكجمهةيهالوطةوايعة،الفرنسي

لعه.الممادرهماحبهولهكنلماقيهأ،لقل

لور!علىالقلدييالاعتماديبرزالسو!ق،الشهوعيللحزبلابسهةايية-أما

المؤتمرليرسمةاًصحتالقال!لميالحاثمىسعاسةوعلىمرجعأ،واعتارهاامحوار!4

ليوحتى4"4محادلالهليالسولحقدللاتودايأ!د4،السو!قموالشوعيللحزليالعضرين

.الأخرىالوعةالأحزابمعله*4خموما

اولتاتهذهاسطالةليلقومإ!ا،الفرنسيال!ثوعيالحزبإلىلابسهةصايحة

للحزبلرعألطكانالذيالوقتمن،الجزائريال!ثوعياطزبتهلمنالمورون"الئزية+

وهوالفرنون،الشو!نواتفلماللاشرطيلالدعمالذ!لةهذهولهدوايرويولى،الشوعي

العمعاء.ايعةإطاردويخحمر،391المديحدوالالراطايمجدعاتتخذمامحراَدعم

حكمإصدارليتسرع،الفرنسيزملهثالعلى6لرىالجزالثوعياطزبلانوهكذا

بعد،لمحماعهيراجمعلكي4.المم!4هدقريرحولدوغولالجرالخطابعلىجداَ،نقدى

الهحثطرقيعلىإجماب!أعاملاَيثكلاططاباًنويقبرالدرنسي،الثوعياطزبثالعلى

.591الجزائريةللمشكلةسلميحلعن
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اطدمةمن،الفرنسيالشهوعيالحزبموقفدعمهوريب،دلا؟لك،منوأخطر

المجموعاتدثعضقيلمنفا،اطفوعلعدمأطلقالذيال!ثعارولقدالجزائر،ليالعسكرية

التى6الضرورعولال!مهذا+جوادي"!فوظبقلمنقرأأننتطهعوهكذاالسار.أقمى

بالثفبداخلهمالقطليةالإمبريالى،المجشبداءبالاستحابةابورينالشابعلىثقفي

نأاعقدواالذينالثمابأوبكامش،هذاليال!ثابوجوديكن"ألم:يقولإذابوري،

بماعيالم،منعوائدأمحرالساصهة"م!4،الوبهةمن"لأنهلبداءالاسخايةعدمواجبهممن

نإمضول؟يثكلالرلضهذاالجماه!لقيللاحهثالفرنسيالعامالرأ!ليلةلرهذلكلي

أتايعقالطم،الرأىمكةيهزسلوكَهمكأن!القولشك،موفعلسإلنابابشةالجواب

المفةفدعلط،مفاوَضٍسلامأجلمنلرذماليابغالنلانالموامل.نظامعكظ

رأسهاوعلىالمقدمةالبروتار!اتجلمنشواتمنذقايعأاشمرتد،الحربلهذهالثر!ة

وجدانعلىمطروحةالم!ثكلةنرىالآنأصخا،كبرةمقا!بلغولأدهالثهوعي،الحزب

ايساريةابظطتاقام"إن!قول:الكلاموتابع.القوةهذهثملالثابالفرنس!ن

تايعقمهلأ،بحأإلايلقلمأنهليالسبيأفاالشعار،هذاعلىلوالقلاالقالفرنسهة*

فىلكمنوأتلواسعاَ،تحيهذألفرناالحالةالظروفلييَلقىأنيمكنال!ثعار،هذاأننرىلا

*4.جماهريأن!داَلهنجدأن

دعاثيلعمللاماالجزائرىالشوعيوالحزب،الفرنسيالمثهوعياطزبل!نودالفعل،

"،الجنديصوت+سعماولا4والمحفهوالحالاتد!ثرخلالمنامش،داخلوايح

."الجزائرليالعاملينالجودعلىيئريأ،كُوزعُ!توالقاطرير،ووقعلىالمسحودة

الماركحةابظريةكًاعمن!نولوالمستح،حتىالجدممي،أنهوهناالمحذورولكن

إطلاقعنالائاعيشطحلاوهو،الكلمةلهذهالحاصبالمعنىمسلَحرجلهواللنة،

المثروعالدلاعحالةلييكونكدما،يمكنماأقلوعلى(،سلاحهاشخدام)أوالرصاص

الذيابفالعلىيديولوجعاَ،،يوافقكانإداحتىوهذا،.كمينليخممتجاهابدس،عن

العسكرية)وال!ثهوعيونداطدمة!ومونكانواالذينابخودل!نودالفعل،.الحممدهعذا!وم

ليوثاركواقيواأدفسهمهمأفمأيكجود،الأح!انبهرليدمَرلواقددنهم(من

جصرةمن!رثهاداتتذمواولذاالجزاثر،ليالقمعةالأعمالرنخلفايم!ثط،عملات

،العبرةلعفهمواشخلعىرلك.ليعنهم!رلةالفمكلأزهة!كنولمالواتع.هذاصل

وفهم،العسكريةداطدمةالقائمينالجودل!نوحقأ2.مووالهروب"الرلض"واحاروا

ولكنأكا91،(لردلانقلابإضاقليجداَ،إيجابيشكلساموا،لدال!ئعوعون،المناضلون
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شيء،كلثهلَالدلاع،ليالر!ةهو،الأولىلالدرجة،العملاهذإلىلدلع!نالذيالشء

ل!المسلمال!ئعبمعمولف(سلملهمكان!دوحقأ402.الفاشمقاططرضدلرنسا،عن

نأ،الاخلالجهشهنيطلبيكنلماسقلاله،عنيدالعالذيالشعبهذاولكنالجزالر.

.يدهليوالسلاحاللاد،يرك(نيساطةدكلإيهيطلبإدهإن!اناَ،يكون

ال!ث!وعيواطزبالسوف!ق،الشهوعياطزبلمواتفالشهوعياطزبلصةلمنوهكذا

اطزديل!نوحقأبهير.حدإلىالتحرروجهةلسطسةكبته!لوينليسامتقدالفرنسي

الوطق،ايحريرمعركةليا!عادىبالدورالأخ!رةلهذهيحرلىإرالجزالري،الشوعي

لأحان.ليبهرمناالابقد،ممحول!ذمهلالهلها،دعمهلقدعرلك،نقجةو!ستعلص

ابقاياتاتحادبحلذلكلعدوتجلالتحروو،(جلمن"ا!رلين"منباكهمحلرفياًنهوعدا

منسع!رل!نهأخرىجهةومن2.!يللورأالمغادالممالونعملأيضاَسدينلىنهالجزالرية،

ليياثركةيطال!أنيخسىلاالق302الموقتةللحكومةثمايحردرلجهةالدعمثمريحات

علىالموتةللحكومةدعمهيعفقلالأنهالايماحعنينمللالبهه"2.عضويها

الجزائريللشعبالحمريةالتمثلهةلمفهالهذهيترفإلهلل2.ه5لههامثارمحه

لفرضأولاثة""لوالانشاءاطكومةمحاولاتلدينالقالحريحاتمنويبهر2.اثطللكه

معدفاوضلأنفردساعلىدقضيالقالضرور!ويؤكد6"،المستددر+الطولةطر!ة

كايطالبللاالجزانري.للشعبالحذدي،ايمثلبدأ(ما!2.حمرأالموكةاطكوت

!2.الجزائر!ال!ثهوعيالحزبوبنايحريرجهةبينللعلاقاتالداخليالاطارليإلا

لجهةخطورةا!رانقادالهتوجطالحزبهذايقومأيفا،الإطارهذاليل!لهوكذلك

الكلمة.وحد!علىحرصاَايحر-!،

التحر-رو،لجهة""الضهقيالمفهوملمححلإنماعلالهة،كذكرالقالانقاداتلانوضأ،

فيللشوعةالمفادةونزعها،الجزائريالشهوعياظزبتجاهودعصبها،الوحدةتجاه

الفف+لمذهبالسطسيللعملايحرلرجيهةلقديريوءملةداثإفاثم2،!وموانفهابض

activisme"021الوطةللقفةالمسخةالفرديةالأعمالك!لريشجغالذى.

اللتان244السريانالرلاتناحتوىالقهيإزعاجأالأثدالانقاداتانإلا

باسمعلياطاجلشير،9591)يول!و(جويلهة43و،5891نولمبر15يوموجههَما،

كونوعلىالموكة.الحكومةإلىالجزائر!ي،الشهوعيللحزبالمركزيةاللجة

والعداء،الحزب)!يعمبسايقاَ،المذكووةالانقاداتإلىدمثعرانالرسايينهالين

رجبهة،الموقتةالحكومةكلومانالرصايينهاكينإن(،الساسيالعملوضعفللث!وعة،
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الجزائر"ةمعرك"إلارةعلىساعدتالقالدعوةدلك،العامللأضرابالدعوةعلىايحرير،

الطلالىإضراباشكرلقدوكذلكلادحة.خسائرالوطقايحريرحركةكلفتوالق

للعمللابسةجداَهاماَثعئأالجزائرليوجودهاكانسهاسة،"أطرهنالطصمةحرمالذي

اقيتالحئةهذهلانرلكعنولفلاَالاَن+.دنقمهنشعروددأناالسعاسة،للحئةالسر!

الجزائر،ليالأوروي!ةالأتلعةلحسابالساصللرحابذولاجمدأنلوحظكماكالهة،كرر

كاف.غ!رلرنسا،ليالطموالراًي

لي!اهذهعلىنكرلم،المحكمةاماموثولهاعقاله،!د،لأنهسعدى،ياسفيولّرولم

)جوانصدو(جوان-مايسيئهرفحفلياقدحانهعلىأ!فاَاللومإلههووخه.محاكمته

رلك،و!نالجماير.نفوسليالأوهامزرعليدذلكوساهمدو!ول،ساسة

ابووجوازلينمنارمنعددلدىكهررةالر(يتموَجاتفههكمانتوتتلي،بالفعل

الجزائريينيعضعوةلأخذالفرنسياهمشعاعرلط!نتالفكر،"كطورجال

هذهموفوعاَءيدسعدىياسفلمريحاتوكالت.العامالحديثإلىلقودهم

اخزلتربماالمحالة.(نفىلكدعدالرلالةو!وضح.الوسائلوهذهالدعاية

جانبمنالحروفعلىلبفطوضعأودكذيبمنلدلاالحالهذهوليلمريحاله.

اياس"242.لكلمعأايحرير،جهة

اطزب243ناضليتلماءلعضحالةلثإلىلافاإيجازأ،الأكرابافة،الرسالةأما

يشبخاعةمعاملةعوملواالذلنالتحرير،صفوهـ!ثىليابخرطينالجزانر!ال!ثهوعي

الأسايب.هذهثلعلىالموتةالحكوهةلدىوتحتيالسهاس،مافهم

جهةويينالجزائريالئهوعيالحزبديناطلالىمحالسعةعنالالقاداتهذهودكشف

المتهادلة.عتاقمافيغالعأ،الموترالمسقح،والجؤالراعمرحلةخلالالتحر-كل،

.الجزائريالثوعيللحزبالقاداقامن(!أهي!قلَلىلمايحر-كلجبهةأنوالح!ة

"الثوعةعنللحدبث214طويلأمقطعأيُخَمصالمومام،لمؤتمرالسهاسيالانل!نوأعلأ،

خلال،وأمرت"الارهاب+(دانتدأظمهمةوهي+الع!روقرامةالساسة"الضادةليالفلابة"،

دعالماتحسبطالينالجزائر،منالظدمين،الأوراسفافليالتمرد،منالأولىالأشهر

245.السلاحيحملوالاانا!ادة،

بح+ايمولتعنوسكولهالدرنسي،الثوعيللحزبلتهلسبإلي،اللومُوَوُجْه

ال!لمحة،الشجاعةيملكوالمبأفمالجزائردونالشعوعونيك!ولمالحاصة+:+الملاحمهات

ايخليجول6واحدكلمةولايقولوالمإفمدلة،البرلنلليهلةالاتهازيالموتفهذالإدانة
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امثىدلقاهاالقالحزيزاتضد!لمظهراتالجزائر:لياطربضدالمشخصالعملعن

رابضلالعرالمرال!ايبريةوابحريةابقلطفراياتالجزائر،ليالفرنسي

اطرب".معداتفدد

المادرةالمهالراتلعضنشهداتا*!دابتق:ايحدَىحدودإلىيملأنابقدوي!د

التحرير.وجهشايحريرجهةصفوفإلى"لميسلل"كاولونكألراد،الضوعندعفىعن

سهمدمؤرإلىالعود!أجملمنلردية،جمهودالقضةدحلقان"المكق"،"2ومن

الوطق.ليحرير

هذهاشمارالمسكلليدححاولَالجزالريالشعوعياطزبأنملركدومن

6درية+.الجزللورةالتاركلةالمعركةليوغاله،ال!ملةعزلتهإضاء"!الة*التوظقت*

منكمهمةبفسهيفعالممحَحة،غونسخهلي،الصوماملمؤتمرالساسيالبنو!ن

cocon"812بهطةيثرلمهليالثوعياكل!رو"كقيان،مالم! de chrysalide.ولي

فرديأابفمينالشوصنن،المنافلينقدهاءبعبه!روأنثاطاَستهذلالتحر-!جبهةلان،الواقع

وتخب921&العلا"المسؤويةمراكزإلىالوصولمنايحرير،جبهة(وابوير،!ثىإلى

اطزبوقيهل6اباضلينيعضلدىللمثهوصننالمعاديةالفعلردودِلعضفذالوقوف

المطرود.022المتسؤلوضعليطدقالهياحقارالجزائريال!ثوعي

الوطق،التحريرمعركةخلالال!ثعوعي،الحزبدلعهاالقالفريةكالتلقدذلكومع

كفزاعةايئخدمقدالثهوعيال!ثبحإنبللولَره.لمالاشعماويةفالسلطةجداَ.باهطة

مصه.بمماَدرةالأمرولادالحلّ،الأمرالحزلييختولم.القمعليالإفراطلنطهة224،مرعة

وحتىوالحذيب،والاعقالات،،الملاحقاتإنثمالسزية.الجا!صعوبةَهناضلوهخبروقد

اباضلينمنكيرعددعلىايحريرحركةيثهداءتانمةوكشمل.رجالهثوَئرلمالأعدامات

الدينونوريثوخال،القالروعبد،أودانوموريسمايو،وفرىالفون،فرنان:ثلالثهوص!ن

وجه!قايحريرجبهةكضليالطويلةا!مائمةتلكالأعاءهذهوللحقايال،...وأحد،رباح

د150008يؤمنلاومندا!منهمدؤمن"من:المعركةلييثهداءسقطواالذينايحرير

تخههيشطعلم،الضويلاسقلالهالاحفاظعلىالشوعياطزبإمرارل!نفىلكومع

جهةضقهاالقالواسعةالموخدةالحركةإلىبابشةلرادى-الألللعلى،يعدهنقللمإن-

وقد،للخلطكممدريكونالتحريرجهةداخلانصهاركلانلهلدا!مدإدثر،2التحرير

وأثل،حققيثقدمأكليتغأنبدوفايمكنلاالقالطملةالط!قةألديولوجةعن+التراجعيعق

223للايضاكيةتحضق(يفيانذلك،من
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علىيساعدلمالشهوعياطزبموتف!نإذامانعرفأنهيلُطرحالقوالمثكلة-

إولرليلدعمإنمافالوحد!الوطق.التحر-!حركةداخلالطملة،الطقةظديولوجةلراجع

هذاليالشعبلأبناءالكلةوا!مةالاَفي،العملوليالاسحمار،فدالعنهفالمراع

الفرعةفحالوطق،العملليبخبإلىبخاوالمثيالممثزكالعمللفيوإنه.الصراع

الذيالركسيعلىالسهلومن:يمكنمابهراطواجز،وافدامالمسَهقة،المخاوفلسقوط

والأل!رايحزبضديافلوأنقاعالهعنيدافعانايحرير،لجهةونحلمأنافلاَأعبح

تطمهمحفطأخارجها،وهو؟لكيفعلأنالسهلمنل!سولكنهالشهوعة،فدالمسّبقة

!قي،خطرالقومهة،الحركةداخلا"ركسهةالايديولوجة+لَمهَع"أنومحهحالحاص.

أمزالقالأيديولوجعةمذهالقةلقدانأيكس:المطاططرهو؟لكمنالأخطرولكن

منايحردرجهة!نتالقايوحديةالحركةهذهخارجالبقاءعلى،عامدينمُفَلوها،

الثصوعياطزبمسوولىك!ارمنواحداَولأنابحازة*الونهة*هذهبحكم...وذلكورائها،

الاستمارلينالاخمارهول!سالجزائر،علىالومالمطروحا!عة،موفوع"لأن!ترف

"هـ22.والديمقراطيالوطقوالتخررالاسحمارينبلالايثزاكي،ابطامولين

للطاثات،الهائلةالجئةهذهألاحالذىهوالاخارهذاإلىالاعتاريعينابظرأنواطق

الذي"الأمة"الحزب-أصبحتالقايحريرجبهةيدعلىتحققالذىالواسعايجمعوهذا

أنه"لوكمااطص،(سلولهليأرزغانعمار!دَمهوالذيابجاوي،محمدعهتحدث

ول!!وا!القدع،ابجميمعالقلمللخالدىالمتمبةالوطةلمحهانمهرالقابولقة

،القدموالشوعي،القديموالطلم،القديمألDهـولJواالقدع،والكوننريسيالقدع،

القدع،وايخسالقدع،03ولوا!،CFTCا!أوالمسقلCGTالقد!موالشد!لي

القدع،والبربرىالقدع،الفرنسيوالطل!عيالقدع،المسلموال!فالقدع،نعم-نعمودق

.225"مهلهيكنمهماالقدع،سأ+ولDواهـ

!ضة،تآخةمممرعةالوطة،المجموعةستجلالقهيايوحعديةالدينإمهةهذهإن

التحرير.جبهةليروبتاً

والتاَخيالمجموعة-3

فيمعاَلعشاباس،منكطالفة،المجموعةمنالانقالل!ننمورلتهش،جورجيبينوكط

الاتجماعيةالعلاتةليال!ثدةدرجةإلىيشر6فملا!هonاكَخيمستوىإلىواحد،قمع

هيهذه،النظروجهةمنالمجمرعة،ل!نوهكذا،22.اهـ"نحن"ليالجزلًيالانمهارطريقعن
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حينعلى227.حجمها"وينالمجموعةلياثركةشدةدينىفؤ+بهبرلىدقومالذىالوضع

!اليالانمهاروعمق،الجذب6وتوالمثاركة،يثد!منالقموىالدرجةئفلاكخيأن

.228الضفط"منالأدلىباطدّإلافىلكبحكمأعضاؤهايشعرلاالق"!ن"

الظصرمنفُؤكهالَسمدَالقالاجَماعطا!لافةمسوىففّلالمجموعةَلانآخر،ويحر

اياَخيل!نودالمقابلأعغانها.جانبمنعقبةاكبرهوفوع!ؤلفوالقللوحد،الموفوعية

)المجمع(المجموعةهنالانقالهذاإن.الجماعةليالانمهارويعزَزالأفراددا!ةإلى!رتجه

ا!لاكلاتعقبةمستوىمن)اًواكَخياتجماعةإلىالمجمعاجتماعيةمنأوالتاَخي،إلى

وهكذا.السلاحتحملالتىمةللاًتمالذيهوعاطفاَ(!هاالانمهارمشوىإلىالاتجماعمة

لق1الأهواءوثدةأدخلتها،القالصرراتعمقمنفيهابماالوطق،ايحريرحربلان

اوحدة،إلىنوَعهوماكل'nationalitaireالوطةالمجموعةداخلقدَرَدت،أطلمها،

الظاهر.مستوىعلىالأتل،وعلى،التجانسإلىمسقلةخماثصُهوماوكل

هنشواتشعخلالحدثالذ!الهائلالثعيالاقزاجإلىمابقأاشرداإتوفعلأ،

000,003و،سجينو!،!تجمعُهماع!دَاباسمنملوناننالككانإفىالمسئح:ابضل

ودعطهناشخص.07اهـمهو،حدودبلفتلقدالمدنإلىالهجرةأماوالمفرلي.!ونسليلاجع

اخملعواالذينوالمنضن،والسضء،المجمَعينأنذلكايقل،أ!عةعنلكرةالأركلامهذه

ليإخوافميلقونالومعة،حاقمليابيالأمنومنوعاداقم،ومطهم،منلوح!ثة

ويمحوطهاَ،لعداَ،الآنفذلمأماقم،أندلكالوطنهة.الحماسةنفسليوياضنال!ثقاء،

الطلة6.0لياياَخيأصهحلقدقي.منلهاككنلمعاطضةكألة"الأخ"لكلمة

حال.أيةليفهأعمق

واباطلة،الملظةحكمليالاَننذأصجت،والمحلةوالعرتةالقبلةالحواجزلانوكذلك

اطواجزليكذلكوالأمرالوطق.ال!ثوربقوةاطلفي،المقامإلىالأتل،علىشبدة،أو

لقدمأفاإنشائها،!علن!91،نوفمبرأول-دوم!افافذالتحريرجهةَأندلكالاجتماعة.

الجزائريةوالحركاتالأحزابوكلالاجتماعةالطقاتكلمن،الجزائريينالوط!ننلكل

كلنمانوهكذا.922آخر"اتجارأى"دونايحر-!معركةليالالمحراطإم!لهةالمحفة،

والطقةالفلاصنو!ن.المشركالعدوضدابظلليللاتحادمدعؤةالاتجماعةالطظت

فتبي،المعركةليوم!ثارمح!البورجوازية،أماايحرير.جهةبداءالمشجهبينأولالطملة

إلطدعاالذ!الدروسعنالاضرابفانونعلأ،الطبة.وشالاأنائهاطريقعنالجمهة

ايحريرجبهةدزريدإلىيهدف،91/5/5691يومالجزائرون،المصلمينللطلابالطمالاتحاد
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معركةليالطلابالرامطريقعنمدف،هابمقدار،الضروريةدالأطرالتحر-سوجش

الط!قةإيأمحرتهم،إيهانتسبالقالاجتماعةالطهقةايزامأمينلإلىالوطق،ايحرير

ليبمشارمح!الموصومةالأقطاعة،الطقةإلاهامشهاوعلىاطركةخارجيبنولم.البرجوازية

صراعمفهومو!نآعا(.وادثىوالآغا،القائدخلال)منالاستعماريالإداريابظام

علىالأولىيالدرجة!ومصاسيAIالفمللأنوفىلكاباحة،هذهمنمطروحاَالطظت،

ليلقرأأنيمكتلانهوهكذاالمسحمَرين.سكر(والمسحمِرالن،معسكرإلىالاتساب

-للثعبعدواهم(و6،الحاضرالمرحلةليالعدوإن"...:يليهاالعطلاتحادصحضة

ن(يفهمأنعاملكلواجبمنل!نولهذا،الفرنسيالاسحمارهو،خامةوالعمالالجزائركلي

ءl)ال!دإلىفهوطنعته،يسبسجنالجزائر،منصاعيأىإلىأقربالعمالاتحاد

C.اهـمن)أىالسجس!ئالسايقالكرد!روزيتعل(، .G T)منجمعلالذىالجزائرللديات

!2.*لاكوست"السدالقدمالشدي!لىيدعلىالمعقةالاشبادساسةعنمحاصأنفسه

أول!انأعلنأننذالهوالحققة234.وثباًأرفأالجزالروحدةهوإنمادها!ظوالمهدأ

دالسادة"الاكرافهو:للفاوضأسايأحدَدتقَدايحرورجبهة!نت!91،نولمبر

اجلمنالفردس!ةا!ولاتكلضدبحزموسقف232.ليجزئةالظبلةوغروالواحدةالجزاثرية

ل!ملها،الوطةالأرض+سلامةأنلكرارعنلقفولا233،الجزائرلضةعنالصحراءفمل

مانةإنثم.الانقسامفللاوحدةلالجزاثرالجزائربة،للوطهةالساسةالأسىأحدهي

وعلىومقدَس...،الأولالطرازمنوطقأمر،جزائريلكللابشةالوطنة،الأرضسلامة

الأوضعلىالجزائردةللسطدةالمطلقةالفرور!اهمةمنأنُيقلَلوايحاولونالذينهؤلاء

من6فرعنأيداَتخلىلنبحنالأمر:هذاجدأيفهمواأنالمحراء،ذلكليبماب!ملها،

.m234عحرائارمالمنضةولاجابا،منحجرةولاسهوبا،لراب

علىالزدأفاَيذلكلرددلافا6لرى،الجزالشبوحدةالحريرجهةءكدوعندما

ونفياتلات،كموعةمنمؤلفة6،متافركمجموعةالجزانرلغبرالقالكولولعالةالأطروحة

"طوائف"لطالجزانر،ئ!لقِنأنالقفةدعدللم+صمة:كلالجزائرىال!ثعبعنلذلك

إلىالراميالمشروعهذاإنإغ.والههود،والمزا-مة،،والعربوال!ثاوية،!!مائلقالرة:

علىأدقلثكللرذإفاللقلأ.5ايوم"مالتتدالقائل*وجزائرالوم:تُرتدالجزاثرصت

فدالعربأعم،"يحعليشكلأوالقمالل،ضذالعربجمعلالقلديةالفرنسةتالسلطرغهة

جهةدطمل!نوهكةا+92.دقسموسلةلجعلهاالعرلةالحمائصمن6والاسفاد2صالبردر

جهةانسجامعلىداتمراروالسهر،العملهدف،(هداهـأخرىيينكضلعهادفعالتحرء!
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إلىثودَيالئالأعمالمنعملكلومحارية"،الأمةتوىوحد!علىلمي،ويانايحر-س،

+.المحلةابراتI!اراوايوئة

قلمنضةعلهارالمثخع2!والممالهونألارهاالق!2المزا!نايجارمقاطعةاما

)بمساعد6اكسة،كذه!بهر،ايحرير.نهذهجهةثلمنبحزمتحارَبلافا،العامةاطكومة

القسم6مناورلفربوابداءاتالبماناتمنمزاب!!مأصلمنهمالذيننافلها

،الانعزالإلىالمزالونصلإنو(ملأ،تاسهة.2"2اعلة،إدالةوالوعاتالطلضةوإدانة4"2هذه

ليالطلابأنائهممنبهرعددالزامبحكمالتضاؤلإلىيمفيالعرتعة،خمائمهمككم

لذهوالقولكلي،الجزائرعلىالملاحالةهذهنعتمأنويمكن243.الوطقايحريرحركة

الوطق،العملحرارةليامحشف،تد،المشركالعدوتجاهالجزائر،منجزءكلإنالمناشة

،الصاقهذاليايحققوابقم،"5"2وابفمل،للم!الرالايحامهذاا+وم!2.الوطقيعده

ممثزكولاءعلىدرهانهومابمقدارالاسحمار!ة،للسطرةالمئزكالعداءعلىلرهانإلا

".إلهه6اما"إعاد!!رادوالذيوجودهئؤكدالذىالوطنلهذا
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مشلهواا

4-أنظر(علاه.

تجهالذي،الوطنأو،الأمإلىابظرههذهعنيخشاْ،وأمهالعدالةبينكاموآبرربه!امالذيا،خارإن-2

Wrong"*:وبؤسعظمةمنذلكليماكلمعو؟لمبل،بعنف or right my county

5:انظر-3 / Ch-ح!ه!R.!ماوراءكريخالفرن!هةاعلةدالجزالرية.الحرليتجاهالفرنصالطم.الرأ

.256-285:ص-7691-اكلنالفمل234الجزء63اكلد،راب

4،4!و:صملإ"،،لولمرا3البر"نهة(اكلثات).*.ولكا9،العدد.JORFالفرنس!ةالرممةالجريد!-4

للمحمطدم،وا،جماعة....الا!اديةبالإملاعاتالأزمةحلعلىوعريعى،القمعصاسةضدولبهه

ولN.,15ع!دمم!هلأنظر.حكوم!ول!قطالامحمارءالطلمابظملأنصارالفهفةبافجماتالوطة،الجمية

لعلعا.ما53،7*4،ص:لمحفريكه

الدولة.القرصةهذهعلىالمصادلةإلامولطكييسطعلمالجض،بهلامالذىالحادثتجاهأدهغر-5

Quilliotألظر Roger58915-4491(أ:لي et 'I eier 5 ce dupouvoir-ىفLaوممارسهَالاشراكياطزلي

674ء62367-:ص،5891(إلى4494)مناللطة

2العددا!هد،.الفرنسيالثيمساعدةووهمالجزالرىالواع.أنظر-6

4افيهد..مولههال!هدعلىردأنيولمورك،ليايحريرجهةولدمذكرة-7

de.باري!سهونال.والأترناللطرصزالمخلطةالأنطمعلىدوريز:لموريىنثرةعوانهذاإن-8

74ص:91،!وا،م!8فىءا

.ئطرات.رحةللايك!ثفانوا!ه،مناكلش،الدرل!ةإلىيتبحزدي.كلأنيوضحوهو-9

بةوالمطللمسحمرِات،قرلرعركةكللالأعمال،ولكن،بالكلاملا،يدعموأنالمشعمرات،ليابريالت

الشمبتجاهضا،أضيةبعواطفابلاد،ليالعطلللوليولفديةالمسحمرات،منالجروبولإمبريالىبطرد

الثفبمنباْنواعايروبولليالمكريةالقواتودفذية،المضطهدةوالقومهاتالم!حمراتليال!دح

atاكلليالكلليال!ملابمىأنظرالمسحمرات..ضعولياضطيدلظومة ! premiers Congres"!ل

mondiauide'1..7291هـ"!ا0 internationale communiste. Paris.. Maspero

سوجهوالذىالفرني،الشوعياطزليبهلامالذىوالجزء..الكلبينالمثهورايمزهووهذا-01

خاعى.بثكلالجزالر،تجاهسعاس!

انهياشه،الجزالرىال!ثوعياطزليعلىيفرضلمإنالذيالفرنسيال!ثوعيالحزلىأنبلاحظ-44

الوطق.التحريرنضالعنالجزائرصلنالئهو!نانسحالىعنبمريبدلس،لقو!لمحهافرلدللAlعلى

وهذاالقدبم،الئهوعياكضلت،هوشبضادةايويرحركةكالتحمثلمحامليجرىلخلالأ-د2

مي.الفتالشببظلالأدىالدعمذلك،أخرىأيثاءمعبفصر،ما

41/2/93،1،يومالجزالرليالفرنس3الث!وللحزديالطمالمكرلرألظهالذىا!طدينصألظر-43

لي:ذلكأنظرعرلأْ!يئرينباخلاطأصا،هوي!لور،جزالرياَوططفالك:+إنباهول،خاصة،يمزححث

185:ص93911!فري91،صأصبر41،الجزءالاتجماعةالمن!ثوراتباريى.لوريز.مورلهىأعمال
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82،:صلوريز،أعمالا!للالمصدرلفى-14

9!ه.ص12/01/5591Xبرلماث.نالثات*ولالفرنسعة.للجمهوريةالرعةالجرطه-15

4691أصبر،27لومالفردسيالدمورلياكمنالنوان-16

معوالطملالفرلية،الجسةليالدضل)أىايثلضرور!صلعاسلرحات!انانبذكر-د7

عزليكان،4691عامليأيشوات،عثروبعد94.كوعامإلىبصدالفسهم(كالفرنممونالفرنمون

الفرلسي.الاتحادداخلجزالريةيحمهوريةبالطلتئيضيهه!!لأ،ا!عاسلرعات

8i-أكر.بعدلهماكهاشخدثالئالمماينباصاء

المراعبدءعلىسةعرينمنأكرانقضاءبعدالثوعي،الحزليهذالأنلأكلر،أكلرمبرروهو-91

ايبريراتعدالمحماالجزالريةالمثكلةيهل!طتدقدىقلطايا،ن،حئيخ!ئرلمالجزالر،ليالفح

واطدلى.الا!المنالكثرلمحهاللأحداثروايةعلىإلأضىلاؤالئ،وحدهاطزلياجلمن6الصدر

Leل!ل:منعالهاوالمعلقالمقدمةالنموصممموعةناوبذكر parts communiste3ماهMonique

...colonialisme6مى!5ءاFrancals dens 15 lutte،217:ص6291الاجماعةابثوراتلاريى-

الاتجماعةالجثوراتياري!-الفرنسيالث!وعيالحزليداريخبعران:اطزلينثرهالذىالكبأو

داربارص،الفرنسيالثهوعيواطزليالجزالر!ةالوطةالورةدال:4،ءجاكايضاَالطرهو؟ص:،6م

نْ+اجرويغأانظروامو3:ص749dفيكالجزءوا238:ص7391لأولالجزءاXentenaireنثر

الثوعيالحزليiSchweltzerوكذلكد249إلى2191منالجزالريةالمألةتجاهالفرلشونال!ث!وعون

ص:7-729137مارس-جالفي78-العددالاجماعية--الحركةجملةلي!4عاموالجزالرالفرنسي

115-136.وص:

4.مورلم217/يومحئ48يوممنالالرليعتدالذى-02

النوانليابظر6إعادوكاتالمهد،ذلكليرص!أهللد+الفرنس.الاتحادممطلحأنبلاحظ-21

اطزليلاد!إنذلكوعداالفرنية.الوطةالجمعةليالأعمالجدولليلالمةكهـ94عاملسورابامن

أدظراطضقي..الفرنسيالاتحادللجرر.إهافمييررواالوالعهلىامنالحجةيستمدونالفردسيالشوعي

ع!ثر.الرابعالمؤتمرلحنlالمد

LFeix et .G Cogniot in caliiers du communisme, Juillet - gout .5691 55 special. .p 282.p et

.3-374!

02والطرح35-كو:ص6،باثرا!بقالممدردع!ثرالرابعرللمؤكلوريزمورص!ريرالظر-22

037.ص:الممدر.نفسعثر.الرايعللمؤتمر

Raymondمداخلاتالظرالمثرصن،ابواليلصويتثر!لص-23 Guyotالرممةالجريدهلي

13/3/5691الممدر،نفىدوكلووجاك:,,808,01/3/5691P-408ير"نةنالشاتولْ*الفرنس!ة

!8-30.ص:

ضدابظلهي9،.98-كهيرعامالفرلسي،الضوعياطزليطلاتلهالباْالتىالمئكلةكانت-24

الما!ا.د!لحإعادأ

Carrereالسهد!بعدلنلاحظاططورإ؟يزيدأمكففظرلىأهو-25 'd Encausseالأصواتصسال!أن،

المصوفيعددلأن.مولطفيللسدضرووةلطدكنلمالشوصنأصوات(نعلىيبرهنالحويتكد
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ولكن8؟2.الضروريةالأكريةو!نتكه،46كان16/356961/يومالحكومةمدثروعلنىعلىالموا!ين

المطر!الأصواتلكنولمصولأ،65ا!سوىإلىارفعالحكومةثروعفيعلِالموا!ةالأعوات

اتلي.يعت!ضروريةلكنلماظ8دكهعنلزيدلاالثهوعناصوات!لتولمامحونا.94علىلتزيد

mouvemcntأنظر deءاte Francais etةCommu!يه!هCarrere 'd Eacausse Helene "e

."gbrienله!liberation nationalو634/3)ندوالاسحمار.إزالةتجاهالدول!اصة.6ددوليمقدمضرير

6291)الصطصطللملومالولجةالمؤسةبارحمه:،)4/6291 )CERI.

للحزلي.المركزلهةاللجةأمام5598،دولصر4يوممداخحهليدوريزلموريىالحكل-26

Soclalismeليلالوردلرالسوامقالاتخاعةانظر-27 ou barbarle1-!وطرسجمالفي،8،العدد

اظزالريةالمألةلجمديدة،.مر!لة-7؟91الريل-مارس-21العددالثطية.ألريضاليالوفع.ثم

الا!حمة:المقالةالعددنفىوليالجزالرية،الم!ثكلةصلالم!ا!اتوجملاء!"أ،صانماي!24،العدد

الجزائرية.والوطةالفرنسهةالر،لظريا

16/لي22والعدد211/4/5891-العددابهد:الجؤائرية6الورتجاهالفرنسيال!ثرعياطزليانظر-28

ه!و44/

--87نلأيومالفرنسيالشهوعياطزبير!ىاطامة.الصلاحماتعلىالحويتمنأيئهر8عدوبعد-92

لهذا!ثرعأأنظر.العسكريةابفظتموضوعصلمولط،غييراصهااليَللحكوهةالقةنح94كو

لدى.الحويت

3717-3716..jPierre Villon in JORF..A .N Debab parlementaires.29 Juillet5691 ppنت!
للحكومةمعارضرعنالاعراليلرصة،الفرنسالشوعياطزلياعطتلدالصويىعلىالحملة

ألظر:.والاك!راكنالحوصنبينالوحدةلعزيزعلىادكهديعدهكونعلىالاشزاكة،

reعهطا!15n!!ه!ء en France in Cablers du!"1،لاe.!محسهجمظمح!ال

p.1,.هوا!ذا

منالكثرفاراحادفيبسبالفرديالثوعياطزلياقماماتمناسعدتالجزالريةاثمكلةأنمد

السولض،الثوعيلل!زليالعثرينالمؤممردبدأتالئالسظلنةإزالةأوفماالحزلي:داخلالاضطرالي

نعاريا،ليوايدخل

أوصدقدونالك2العددا!هد،لي..الفرنسيالشعبمنالمقدمالصن.ووهم.الجزالرى+الواع-03

ايررولجمهةلرعولمن5891عامكبلينثرالفرني،الشوعياطزليلدىالجزالريهْللصط!ة

امملةلي،الكيهذالصن!ئراعدولدالجؤالرية..والورةالفرلسي،الشوعياطزليوكواله:ْدنسا،

19-589186.الريل،الرايعةالدولهة.:pablihte.المابليالاتجاه؟اتايروكسكهة e,:.هنهإنوقال

Danielيرىماعلىصب،محمدكهاابشرة Guerinلههل!،ع!فىلا8ليCi- 81 t leمولون،لاهاى.لارلى

66:ص،7391

للجزالر.المم!عر-!مدأصللوكولالجرال!ليبعدسماولا31-

تأخرأصوال!الئالموخةوالحكومةايصير،جمهةعنأعرح6يموربالكلام،خاصةيمورةو!هطأ،-32

الوحمدالممظلكونأنالتحرلهربهةعلىيابل!نبلمنأما.الحمريةايملة،لمفهاالاكرالىعلى

الحريححدودعداطزالرى(ال!ثوعياطزلييستعدلاحتى)فىلكمنو!فاكضل،الجزالريلث!عب
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الحكومةلينطمةمفاوضات!غيهطلبوالذى،2/35691/دومالسطصمكهبهاثلىالذي

!زبلاالجزالريالثبداخلا،جماعةالطظتوكلالوطة،اطركةدهاراتكلوثمليالفرن!ة،

الأعل.بسي

مقال27/4/!هو،،ليالجريل!نفىدأيضاَوانظر4/01/0691ليHumaniteا!جمر!لهالظر:-33

Laأووmenteurn:ا8+!هتمينأ desertion et

هذهلانالألر،السوىعلىأماالضوعة.الضيةمنلعددوجدانهةمآصالو!هذاسدولق-34

كررلكيوالئالسطدة.محكلةطرحتلقد.عوافىالئالرواياتبلةلالعكستالداخلةالاصي

7.591المصريْالقمحو569dْ،!ولFrancal!فىا!ليودئرت،3Andreللا.الأوط!طْجريدة

Leو)094،عدأ()شتحاليغدا.لضاَب!اْوسحب Foudroyage)ظهورها،لدىصودرتالق

بفوانلدتلد1!و/أ16/15/لاريخعددهاليابهدأنثم.6291الأضر،ا!عةوربعأك!4،والألم

ن!لم2داظكطلروايةوعرضاَغدأ،يخابب:للروايةملخماَالجزالرى.و.المرضالفرن!ة..الئ!ة

Daniel Anselme: 15 permission،أ.اديلبرلطر،باريى!

14/01/ليدوكلوجاكصرحلذالرنسا..لمصعالمطبقالو!دالثيءهيوعد!ماالمفاوضاتن35-01

:صبرلماتَ.فالثاتول.*1كه*/12/04يومالفرنسهةالرحمةالجريدةأدظرالوطنهة.الجممهَل5*،

17/1/يوما؟ريسخنللثهوعونادبعةالأعلامحممةإلىالمقدمضر!رهل،Leonكأء3ولذكرلا!ه

بعينودأخذالجزالرىالشبلطلبدش!بجديدةساتليككمنالفرنسهةالولجعةالمصلحة.بأن7*4:

نأفايكنلمالئا!تلرناشسحدوكدلذذلك:بعدويضفناك..ابلادضثعىالاجار

الايحماريةالسطسةلامتالئالفردسهةالمدارساماأصدلاصا.وباندونغالعربالطلمويمحفقمما،

تAlوالجخلفةالهلاد،هذهبينشضدالاضاديةالممادلاتلانوكذلكضغ،كصدأنيمبهيأكم!،

التلجاسدباشر!شحملالجزالرثكلةالسلمةايسريةإن.:وتالامحاص،علىالكصةاالمصر6

منتخلو،ويمورة!عدلمحمايؤكدهماذاوه-24-ص:5791،02الواسونص،مطعةدا!ص،.لمظعتناْ

مالمحهجاء0691،أحهأيئ-!3ايفري:.الشوعيللحزليالركزيةاللخةإلىلقريرهليWaldeckلفرات

وكذلكالبرولظرية،الطلمةنظروبهةمنالجزالرىالثعبلدعمالسماسةمعر!ليأدفشانضعإتايلي:+

أجلمنلبضلعادلاتجاهأجلمنالفوان:فىات6ابثرليابصانظر،لرناْمماعنظروبهةمن

:43ص،1%1الهواسونصمطعةلاريى،/والد!راطيةاللام

duا6!ا!منكهالعددأنظر-كار commu!الموانهذاغلالهلييحملال!ىأكوأ.مايو.ولع!طه

للوطة.ديةالمطالدوغولةالسطصةاللع:

3Joannesأنظراكنهة.الطلمحةاطرلينذالصسةهنهدنت-37 Victoوالوعةالوطنةمحافركه:لي

ر/24712/0794.رلم..كوريزموريسمعهد.عاضرا!باريى،الفرنسيال!ثوعياطزليداريخليالدولهة

عفحة.02

الحلام+.حركةإولرْليخامةتممالحزليعملوكان38-

ظليانخد!لدالأصلليو!لتالش!وعيللؤليالمركزيةاللجنةأناكصةلذهبلاعظ-93
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94هو25.13/6/العددا!هد.ليالحريحدعىأنظر-44

Courrierادليمعررضالجزالريةالضكلةتجاهحسالمو!لطووإن-45 Confederal(وهي
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66/02/6،العددا!هد،والجزائرهلرنالينالعلا!اتوسقلالطلالى،3/3/!6291،0العددا!هد،

مجلةليايعريرلجهةلرنسالرع.بان23/9/0!8،،07المددابهد،الفرلسيهالضلئقطة!!،،

9:ص0691،أوتصيلة3،رلمحرية-صقة

/!711401/91،العددا!هد،ألرن!اليلل!لامجهةشثأهل-51

علههاالمؤضروالمظطع.5!-ص:0691Xدوينوكلط،ف!ثوراتبارص.حربخا.جان!ون،لرانسس-52

.(N..DLA).ابعىليىلكعلع!مؤطرنا،

7311/0691،!ر/العددابهد،.الفرنسيالطرنفالهوأين-53

أذاعه.العسكريةللخدمةالمدعوينمنالفرنس!ةالشةإلىالموجهاوداء":ضاصيثكلالطر54-

Consciences'لين!ثرهوأعدايحرير،ج!هة Maghrebines،03-431:ص6،العددBulletin : jمحأ

(documents et recherches،)21-22:عى،5691)يناير(جمانفي3،العدد

هد،7؟44/43/129،عددولي،عزتمهاْوهتالأبخية+الفرلةكو،،83/8/5،العددايهد،انظر-55

رلالهيخاطبرشدهإلىعاد.مجندة/كه/41019594،عددوليالفرلةمنالهرديرواصلوناممريوناللاجثون

ماء..Wا

ولكي.الفردهالجشةالجزالر،ليالأسرمينيخحوهو0187Xاصبر24يومالقراره!ااتحذ-56

إلىبالرجموعتمحهإلراره،إلىازتالئوالظر،فا!رارهذامشروعوضعكضةعلىالظرم!يطلع

.98-411.ChouraqulAndre ,5291 p،حمأ.,Lesjuifs 'd Afrique du Nord, Paris

ددىالمعروضةالأرلام!فاعلانظرد.9!وعام!رياأدفاَاهـ044حدودلييةال!هوالأدلة!نت-57

كلثهليلفه،ثوراكينلرى7

391-188923.en Afrique du Nord Paris, Hachette,,7291 Pولأsaga desها
!به:ليابإويمحمديقولهماكابئ،ظرولىصلوانظر3.العددايهد.ليابداءنصألظر-58

123-114الجزائرية6الورصلصَثق : moo.

صيدالسهدلبلمنالجزالرلِن،للتإرالطمالا!ادباسمالموتجهابداءفىلكخاصةبمورةأنظر-95

ا!هد.يىالجثورلردا،فرعنداءوكللك9،"44!ه,43/02العدد.الجزالريةْالمقاومةجملةْليأوزغَان

الجزالر،ليايهودصلايحريرجهةعن6الصدرابموصجمموعةوانهذا24/!و/5!اريخ"كه،العدد

ايحرير:لجهةلرنسالرعولمناب!ثورهالسللةليكموعة

04..d'Algerie dans le combat pour'1 independance nationale- FLN-Document p3الا!هLes

الظللرسا!م!ة،.ناهغة:صل4كو/9112/0لي73العدداىهد،مقالخامةبمور!الظر-كا0

/312/0691،يومالجزالربهه!ددنىدعداهالهذاوظهرالكولوصالهة.لدى

إلهمإلا.1871لعامكريمو!رارنذو.الأورو!ن.الفرنسصننمعدظريةيغبرونالهودالجزالرلنإن-64

ليم!دتىانع!ر.بربريأصلمنيكودونماوغالبأ،ملونس!نهمبلبأوروفي.ولابفردس!نلسوا

إلهمْأللةخاعأ.وعفأقهمالجزائر،لأوروبيالمرليالشعررصهماولاالسهاية،لعلهموردودامحمع،

الجزالرليالأللات05ْ1959/44/9العددا!هد..حمةعلى
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لرن!ابينترواانإلكمدالنشةالقضةويستالجزالري.الشعبمنتجزالاجزءإدكم!كا2

منلداءلممهوأ.5/2لاريغ95العددابهد.!قة.?بلادكم!نمواطينلمعواأنللوالجزالر،

ايحرير..لجهةلرنسالرع

هكذا،!ثونإفم:.53ص:صابقاَ،المذكورصبهليللمصحمَر،لصويرهدالمؤلفهذاويضهف-كا3

الفطيالوضعليجمز!أيئاركونالهمالمسحمِر،ليمن"ضينoنواfو"ومرضة؟ثومأمي!ةحا!

أكلحيثمنالمسحمَر،لمحمئأثونالهم،اخرىجهةومنوامة:لضامنعملاتوفوبنهمللسح!ر.

للهوديالمرلمةالمورةووصمنراهأخر،م!نودِ..الولتمعت.-مربواأننحَل،يأملونعالمإلىتشب

ل!ثدة،عشتلأولدومأ،محححةولبهياحمانا،مفرطةدلفة،والمديةالوطنهامقعلىييثىالذى

:483ء24ص2%1غالعطرياردى.يهودي6صور.ل!!ءول.ول(دظرثصهة،6ودمور

,Andreانظر-كا4 Chouraqulمقالهد:orient et('!3 'd Atrlque du Nord entاألا(!

*!(l'occident, .F .NSP.(Etudesالم!ة،االممةهذهيحللالذيص:9،رلممنر!ةدراعات

وأعمقة،يمورةاطمحلهلصولاءنهالةدونمنلرنسا،ضدمو!تخذأنالمخلمن!ن:لمحقول

نأعلررمنلرنحا،معيقفواانعليممشحلاَوكان،القلبأعماقأعمقليضورجمعلإن!ردونمن

دئممالقالعمقةالعلالاتإلىلاالا!طعو،وبلوناطالن،نظرةيل6العمولظرةلااكضلون،إ!ميخظر

المسخل.لىافكنلىإم!دعةإلىكلك!لكيلوشعهم،بلدهمإلى

مافهاكليحجي،ولاءاتلحةلينللولاءفىلنضمهملاتمزى،الئالصعةالمثكلة(نواطق-ء5

المث!كلةأمامال!ود.!!!هءولمارصولابقطة:هنهصلالظرؤسرمل.والجزالر،لرلط،هي:عداه

صمي:ْال!راشأوانظر1328-1342ص:1%1ألريلمكرر04المددالحديثةالأزنةليالجز!ية.

141"44ةص8!و!فرى32.العددالجمهورلةولث!لياجمزالر.طودمشكلة

عامنة،المرالحكومةوينالمو!اطكومةلينتمتالق!مان!الات!أإ!الممه!نتالق!،كا

الأدلةعنهلهاعلىدوماَعرمتاليالههوديةالأدلهةالىدظر!س!ايو!رج!هةوك!ثرح2،94.

للةA,،إلىايهودإلىكل!أأ!انو!عاص،ثثكلاقهت،لد6الور!نتئنا&لعة:.6بالمورالأووو!ة

.ألوانداتواجماعة،صكولوجمهةإلا!ة،ضةالاحمارلعيننخدلكيلذلكالجزالر،ليالأوروبة

يالد!،ولايالعرق،لاانفسهمواتءالرجمالسعرلىالاسقلال،ساعةلأقيعندماانهالدطيمنولكن

مةدإلالمححثلمالجزالريةالفرلسة-ا!الاتإنولهذاالسطس،واخارهم،المليلوضعهمولكن

الجزالرية-الفرسهة.ا!ا!ت/3/22!و،!لاريخ!موالعدد.ا!هد.الأووو!الأدلة

وللةلي.25هوعنووكلونلالمأدا4!وأ.عام4مهو.مه-يقدرالجز!رليال!ودعددكان-7،

مضمين،ظلواالذ!يينومن؟لك.يعد8مههمناللإلىهطواثمادلةالشةفى4ومهو2،4!وعام

م:الأر!هذهصلالظر.المرل!صةلالجنةا،خرونواضظالجزالرلهة،الجنياخارواكقر!أموفالك

leursituation°72له!- et leurs problemes in Maghreb n*3*ه 'd Afrique duلesju

لطيه1ههو.27.0

ضوراليأنظرممو.3،.عنيزيدلاوهولصحاَضعفإسرمل،إلىهاجرواالدفىالههودعددإن-68

492092-3.: en Afrique du3400 p)الاsaga desما
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ال!لينفسوليقسه.الثوراليأنظرتمامأ.ندمحةبأوليضعرإيعرالل،ليولالردما،ليهيللا-06

27-أ!و.كهما:ا!ب!،الامئلطالذكور

خاص(.)عدد4العددا!هد.لالطننمىأدظر-07

لفصه.الممدر-71

.87المادايوير،جمهةد-ر()اولظم-72

ايحررو.بهةدسورمقلعة-73

Aimee.ء+ء!ل!صبه:ليسوسظجماكويقول-74 et souffrante:أعضداكحمة،هذه.من28:ص

..احسنممااكرلرال!اماءلديىماحكومةبلمنممأ+ولادعل(ن

362-365.عى:،592العددما!ازينهشورياليالمركز!ن.يضمرمفان.عمان03Zertout!االظر.-75

ايحررو.لجهةالوطنابافلينمنعددف!مليإماله،يصحبالذىلصبودااحدلهلامال!يواللور

خدة،بنكبإلى5591'ومايىالريلكهرىصلتمثدصلاتبعديخجح،(نأمبههالمورةو!ذه

لوانثي.وعاع،لأءولم!و+هداه!ر،ددافيوالأمين،ودعلب

لياعررة.الوطةم.الأشرلىانظرايحرير،جبهةإلىهاتالاتيلمخلفالمَالعالانممامصل-كا!

بعدها.وما131ةصطلقاَ.ذكرىلي.وابمعالأمةالجزالر::لالو!د6إلىطريقها

ألظرإلع!،انضمامهإلىوصولأاهـه!!لا،وزععمايعريربهةلينتمتالئاحصلاتصل-77

372.ص:*2،دالعلى!+مأفىاكااmagazineبحلةجديدمننشرقاوالئ!ل،منف!ثورةاللاالوديقة

عاس،لرحاتمعتمتالئاحصالاتق!ةيروي!ر-!هييوضا&،عمدإلىدعزىالئالودقةوهذه

كوأ.3الطمخلال

أ.ه!:صوامحمع،الأمةالجزالر::به!لي.مالأشر&فىلكفىكر-78

نأ.،يرونالجزالريةالوطنهةللفكرةا!ازتلل!نالطمىالأكريةلمنتخا61لمحهراىالذى-97

العمل.هذايضقما،عمل!و!ه،اجمهممن

Eugeneولعرض-08 Mennoniمسخلونلأفم-سصفونالذ-!.لايخونحنأ:عرضاَالموضوعهذا

الطمة(الحكومةتمون!نوابلالمَروبولهة،السماسةللكلاتولاللوطنلالايعينيكونوالمالأفم

أمامأنفسهموجدوالأفمواماالوحثة،الاعداماتامامارتجفوالأىإماالآخر،بعدالواحدصاَ،لواروا

جهةهيماالكحبْهذامقالأنظرم!ولأ".يعدلمثو،همأنلرأوا،والقمعالتمرددينمقسمينناخبنِ

15علةليايحريرأه netا!61ْولمريحوفعْالجخبينهصلوألظر33.ص:579،،أصبر01العدد

+:++!3 b9chaelليAlgeria in Turmoilنثورات.بدنThames and Husseinكوا-:صأ،!و

L'،ء.،Cئم،ووأ Assemblee Algerienne, Rens j 022-226c : voL' Algerie bon- le- :1oI Jeenson

سابقاَذكر0،8.مصدر
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91-42:صكا7،94الجزالر!*ه،إعلاماليركنالطَ،الم!حمراتليالوطنىليحررابظلمملة
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937
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ضهالرضإلىلمللمالتىCOREMOلموزامقالوريةاللجةهوندُط!الهول!نموزامق
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.5491نولمبر6ليكان

41عامشةكرعلىيزيدعمرهيكنولمدلمان.لي8918عامحاجبنأحمدممالىلىول-87
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الثبحزليبلمناولهرإ،يىالعرب!للمنرلىمكتبانشاءلييرىبوهالميالعرب!انو!لاَ-135

ممدرهاثشمدالسطصةهذهإنلرى،ماوعلى:ْ)مبريالهةفاورةالجديد،والسعتوروالايقلال،،الجزائرى

ولوصهع!،،وبدنوا!ثطنلفوزدوالرعلىالأبقاءأجلمنالامبريالهة،المؤامراتتحبكحثالظهرهَ،من

02:صوديمقرا!ة،تح!هحرة،طزالرالأمامإلىاورب!،الممدرليذلكأنظر.العربةاللادداخل

وأجا،الريظ:كلةليوالثعوعةالجزالرية6الكلرصلتالملاحظ.لعن!:ليGloriesجانانظر:-136

محز.3:صادفيوالفمل:86!هص91-!كهالأولالفمل

:85لا-92.ص-مذكورممدراطمد،عدجارانظر-137
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ليخسارةبعدبوهاليالمرياتخلصهاالتىابتبحةهواباحهة،هذهمندلايه،لهالذيوالثيء-138

نبرزلمإنالجزالرية:.الجهةإنئاءبعدالاتخابات،ليالجزالريال!ئهوعيالحزليحازهاالئالأعوات

أدظر:ا،خر-فى،و!هايةيهاستا،ربينالوطنة،والأحزاليحمزبنا،بينالظلمالاخلافهذاكالمحةلمورة

6Rapport p ! nte auمحأهsur le sol national pour une Algerie fibre et independa1لهحAction

,emecongres national du PCA (Hussein- Dey,23,2122 fevrier,,)5291 Alger, Ed. Uberte

32.0.5291,

وأداعت98،!ر4/1/-!مالجزالر،!الضهوعيللحزبالمركزيةاللحةاتجممتأشهربضعهَوبعد-913

.01/12/5391يوم6لهنلىدِ!ما-،القيمناخرحجمزائريوطنىمؤ!رإلىعوةاللىمشروعيؤيلى!ريحاَ

الجزائريال!ثوعيالحؤديساسةعولاما4-98.2.ص7/4/4كهيوممح!اع!4لأ،جريدةليالحريحنصانظر

0gerلي!ء-ءول،Joelالوطنهة،لانظرالأحزابموحد،،معجهةلئ!يهلتجاه Republicain.!وصاصة!ل

ليالأف!ةوالعلوما،داليكلهةالعلا،الدرا!ماتدبلومفي4*أ،عامحتىووأعاممنالوطهالجهة

4.كو7:نانت

جريدةليالاتخا!ة.المعركةليوالاغاداطزليبعوان.علياطاجي!ث!وهاالقالا!ا!ةانظر-01

.91مرجالفي14)الحرية(.!وماهـمح!مح!لهأ

اطزلي28/9/5491:ْيومالحزالرممي.الثهوعيللمزليالسماصالكبعنالصدرالحريحأنظر-141

3.ص:،و.03/9/4591ولetحجمريدةلي.اهـ!ا،ولداخلوالانقسامالجزالريالثوعي

ص:2.اكريخ،ونفىالجريدةنفىالشو!ن.ليلدىابسجمةالوطةأنظرْ-42"

.3/01/4591يوم،!د!ء3Republicainلىالطنلصأنظر-143

ليالمو!حولالفرنسيال!ثيرعيالحزبكمريحإلىعدنا!نإداأكر،سالاقهذاويخح

الئوعياطزلطاان،الظروفه!ه.ثلليقىله:لمهجماءوالذىنولمبر،8يومبهأوقيالذيالجؤالر،

أصألبة!لعبأنعِكنلرديةأعمالممارسةإلىاللجوءتجضيشطعلاوالذيلين،يطلمالوليالفردسي،

ليمعه،الفرنسطَالطملةالط!قة!ضامنالجزالرىللشعبيؤكدنهم،مدلوعةككئولمالاصحمارين،حتى

'LLءجريدةعددليللحريحال!ملالنصأنظرضوله..عنودلاعأالفمع،ضدالجماه!ينغاله humanit

)همأ!(.فىعلطأكدناالمقطعوهذا4،مفحة4591.نولمير9يوم

(.D)همأ!كمنعلههمزكد-145

2.ص18/41/5491الحرتمجلةلالمركزيةاللجةقر!انظر-61

روت5يعرضهاالئالأرلامانظرالجزالر،ليوالأرروفيالم!لمينبينالأصرلياولواةعدمحول-447

mouvementالاجماعةْ.الحركةليوالوطنةالشدي!لةدراتليكايسوه Social66العدد-محأ

عو.:32ص،مارسجانفي

لياثطاللىيأولح(للمظومةالوطنىامجلىثالمنبوضوحييهمالممزحالأسلوليإن-84

(.المؤلفملاحظة)الألمافيالاخلالضدالمعركةإولرليلرنا،

الجديد،ابقدمملةيىن!ثرهاوأعدال!ثهوعيللحزليالمركزيةاللجةنثرقاالئالولمحقةنصانظر-914

ص:24-5794.27جوانالعددكه
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الثوعيللحزليالسريةللمطبمةالتحرير،جهةايتدامإم!نايفالناولتاكلشاتإنويقال-045

ليمد!4يم!اهولذكرهاأشهاءاصهاللىيالسرىوالتنىم!ى،ليالمطبةهذهوضعإنئمالجزالري،

9Ma:حالهدرجمةهوالذيىبه guerre 'd Algerie, Paris, Ed. Sociales, ,7891 .p 87 et.

ناالاسحمار،منقحررأالجزالراعهحتمئيع،قيي،ل!نض-ماركسيحزليوصد.إن-45د

!الامةلمحها،يعملونالذينللفلاحينالأرضلىاعطءلين،الالساناسكللالعلىللقظءالممركةيتايع

لماتجاهصقدمونالجزثر-لنالعطللأنفمالةفىلك،علىبخاءَهوالحزليهذاثلوصإناشراكي،قمع

..و!اليواجماساضادىأ!أهوبلقط،صهادهايى!مل،تحر-!

دمزيز+كوالهالذيا!لأنظر(عفد4.عددونريددفهلحز-نرثبهود!ومأنهذلكمنواكر-152

قىىضمدال!:ر!ثدولمنولعالمواهال.الوطنىايودرمعركةعدة8زيادأجلمنوضوي!اطزلى

اطرية..نثردار.الوطنىالتحريرحرليرِوالماركههَالجزالريةا!ثق.:مجموعة:ليالحزدي.إلىجمديدة

:925-266.صص:254-1257!ص2

ليالموصدينالشعوعمن،يرغمالذيالبرول!ريةالصرلةلجدانحالفةيثكلالفرعهذاإنثاءإن-153

اصاسعلىالثوصننضاليقوممابمقدارلمحها:همالئلللدالش!وعي،الحزليداخلابظلعلى،المنفى

ذاكبعد!ارجمأ،انفيهوالجزالري،الث!وعياطزليللهالذىالاساء،رهذا،وطنىأ!اسعلىلاطقي،

الأهلة.الحرليبعدلرنسا،إلىاللاجئينالا!ا!نبال!ئوصنا!لق

لرعواعضاءالجزالر-لن،المثوصنإلىالأخر،هذابلمن.12/7/5891يومالموجهةالرطلةألظر-154

In؟0p.؟7الجزالريالش!وعيللحزليلرلا Informations !giriennes. ,7.N Juillet- Aou.

جهةومن،اسع.نطقمحلىدوزعدشراوطحالدا!ليللاسحمالريودهةدشرةيمدرهذاوكان-155

!ريةصحاةخلالمنفعنيعربداالمدور،منجمراللهمغبعدالجزالرىالث!وعيالحزليانأخرى

!رية،8يمور!ظهر،ظلتي!الهأالف!انوهك!اسرلمة.ودقت،طويلةمدةمنمهأةمطعة!فضل،هامة

ابشداخلللدعايةالمعدةاطندي..صوت(لهفأ:يوزعالجزالريالشوعيالحزلىإنثمفعت.انفذ

ابزالرىالضوسللحزبالسريةالطتعنالم!زوليناحمد.موانالدرىدصريحأدظرالجزالر.ليالفردسي

de:!ه!!لي 'I Instltut Mauriceو!زع76-78.:7291،صأبرول!!لأ،مارس-العدد8ء،ولءا!ا

قرةلمدةيقتولبهيايحرير.اجلمنربين*ا.عن،العر!ةباللغةكلعرو،أدا!وهيا!ربة.+الجزالر

ابظريةاعلةاضأ،وبذكرا!أ.6!رممظوكالتاعاهدة،والجزلرا!رلةوهران:ويوزعجدا.

Algeriennesالجزالرى:الئوعيللحزبوالطسة et marrlime.*مناَبدءصرياَكلهرتالئ!ىلأول

ضهولول!امموعةليالتلل،إلا!ايونلمالقالأطسة،مقالاقاجمعثوالئ4،!ود!سمر

gErlennes et Marzlsme dens15 guerre de liberationل!،وتحمل!elanoitaNابزير،31اعموعةهذه

مى.4هرولع!موصكو،لي4كو2عامطتإولالوالعرلي.الحريةمطوعاتمن

ا!ولولالدكملحقظهرتالئالجزالرىالشوعياطزليدراصةخاصبشكلالظر-156

g6riennei.!الوطنى.الايتلالحزليدوالماركسةالجزالرىالض!وعي:.اطزليوكوافى9ء91،يسمر!ل

"gerie،علي،الحاجبثيرومقالة Paris, Ed. dela!ل!ls de 15 guerre de liberation en3!طts aمد

9591 cNouvelle Revue Internationale.
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إولرليتمثلالتىوالمنصتاطركاتهذهإنثاءإن.علي:اطاجيثراكصةلنهبشهد-د57

الاحرامضمنمثزك،ليطنىأطسعلىواتحادهانحَلفة،ولارات،واتجاهاتطيظتالوفى،ابظل

الذيواحد...وهذااتجاهليجمعا،صرهاالورية،االموىلكلا!غأكر"حلدلاصقلالها،الغرورى

iوالوطنىطزبخالابس!ةاكر!حابظلعة،المفةداتالجماه!لة،للن!تلابة!ح الذيلوري،

اطالمحةاط!وية،المماععنعال،موىعلىويعبر،لروالع-ماركسيصلياىالطلهعة،حزليمو

!مدانظرالفقراءْالفلاحينوطقةالطمدة.الطقةمماع!ماولااطزالرى.دلثصيوالمحخلة

!،!،"guerre de liberation en9:,0!ا . actuels de.

نكونايعرور،لكيج!هةنظمصرملأنضروريأيىالهاباصةلذهلين،جماوي،جمقعمدويلاعظ-458

والاىدUGEMAالطلالياتحادلظمصرمهلماله.نحل!الذىاط!زبظمتقادانويكلنىجهولِن،

jfاجمزالر-لنللعطلالطم UGTAليأعظءلمحإتاايحرير،جمقدلكليبما،اخرىو!تةنظمةأية

:!و.واطق.صالجزالريةالورةىبهالظر.ا!كللرْجههَليأعفاءلفهالولتوليهنه،

وذكرناهصقمقالليالعطللاتحادبابشة(ههلِلرى،!ماغالو،رونعه!العاسخلالوهو-915

38-42..صْوابظ!ةْالشدي!لة.هو

شوخأحدLabanلإنمورصضاثة!لهع!+!،نطتةلخاسة،لصل،ىتالئ-فى0

492:أوزغانلدىالأضركناا!لةالا!احاتالظرالدولهة.الصي vo. Le meilleur Combat,jLri.

نحزونكممر.+معهمحلوااي!ير،جمئىصفولىإلىانضمواكدطاير!هاجلمنا!ردنِانئم

د!.منلراره+هءلأ.لدى*لألهولالملازمعطاصولىالئالأصلحة

!د"!+،الرابضالولايةليايحر-!جمثىصفولىليايورر.(جملمنا!رفياللماج+صلانظر-161

3.د"4:الجزالر.صحرليزمنليالجزالرية،اهوصةلطور:صبهلي.عمد؟كئ!هطهول

ثاإلالىايويرجمهةأماماهـولء!إتحاءانيوفحيركدالى،احرداالذياهطعإن-162

ثماركةالاسقلال8غداالمطلعةعلىالحزلىهذاعزمإلىكثرروهوالملَح،الواعمدةعلى!يقحرمزخأ،

لبلاد.الط!طَا!اةليأكر

nouvelle:اطديدابقدلطابصانظر-163 Critique25:ص،5791صان.ك!مأ.عدد.

+ح!حا!لرعCGTاهـكلصان()صان-يثهردجملآلذيالجزالرللقالاتالطمالاتحاداى-14

نأخاصةيفايةويخب.ابظ!ةللمشكلاتعمرا،،موادهلمحكرساطزالري.الطملصحفةأما.الفرنسي

ايحرير:جمقأوايعريرجهةيذكرأناوبالجزالر،دصفالقوالأحداثالسماصةالمئكلاتيمن

Syndicalismلي:118،ظ،موRene(نظراطزالر!ة.بةالنظاطركةاصلصل ouvrier et question

,rs..كو 9%1 p!.-محيnكله!عم!5*.كهلالمin le Mouvement86ل!،ءذnationale en

هطالطالمنتبينعددانالجزادريةللظداتالطمالاتحادوجمدالجزالرءين،العمالاتحادالثيعنعا-15

,Weissأنظر:(وروي.أصلذوىعمالمناكريتىثألف4،!وإلىمهمم!من Francois: Doctrine

etهـا27p..هر- Action syndlcele en Algerfe. Op8 i

6/4/5691.العددالجزالريالطمللياهـ+ح!حإلىالجؤائر-لننللعطلالطمالاتحادوسالةالظر-16

3/04/6.94كه،7العددباشر!.ا!دقةاجملةنفسدUGSAِ"5اهـإللاسخاصةيمورة-أنظر467

.:7صأ،5/4/569الجزالري،الطملانظر:-168
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الشدي!لةمقالهْليغالسوروتالظرراUGSال!Jول،ظولالدينالمبةالعلالاتصل-916

ص:7!ر.مابقأ،ذكر!ليالاجماعة.اطركهَليوالوطة.

لانمةعلى،والعملالوحدإ،ضمناعملوا،كواله:مقاللهوارىالظدرعدكهماهذا-017

للاتحادلروعحل!:إنمايليلمحهجاءوتدأ!4.مارس6،العددا!ي".افىهأslg6riennesا!ليول+قلأ،

!عدة!مةالأموالبعإلىقطهدقالأيخبيوالورئات،واثركات،والمكإ،،المعامللي،والعطل

،لالعطا!دعلىجمبالمفد،العملهذاعلىوز؟دةاطرلي.ضحةو!تالئالأسراوايحريرجش

م!نلي،ددر!هملل!لاطامةالمماععنعالمطليت،بديللاوالذىبدورهيقومانخاعةبمورة

ايحر!ر..(جلمنابضللينفعا!الىعلىالعمل

الكلمت!هما!.هنهألرزلأالذين!ن-171

اطامةالمطهعةللظوض..الجدىالوحمدالأماسبالاسقلال،الجزالرح!.عواولالئ8المذكرانظر-172

:هر.الثهوعي.صللحزب

.-8982ص:26الجزالرية،ابورةعنطروخاyهكرلمالملحقليالقرارنمىأنظر-173

قومواأنالفرنسعةالحكومةفصريعلىانالش!وعيالحزديإلط،.يعلننثرالذىا!مرارولي-174

الا!قلال.ليضااصاسعلىاكرإطلاقلوشايحرير،جهةمعبمحادلات

.5791نوفمبر6نلأيومالثوعي،اطزليلراردiواردابقاطهذهإن-175

ا!عول!ي،اAlgbrienيعه،ءمملةيىالوطقالتحريروحرديالجزالرليالاجماعهةالطظتأنظر:-176

الصفحةلىقل،منإلطائمارا!موعةلينثرهاعدقدابمىطنهذا4!وعام5العددي!!فىا-م!.

152.

لفصه.المصدر-177

وهومتل:زريكيلاصلاحفملأالأ!رالبرلامجتلمتدالشوعياطزلىإن،الموضوعهذاود-178

Kouchوووالأرضْانظروامز،اطرية،أجملمن:الظللال!ثطرمن4691Xفذمشوحى،برنامج Younلي

لرالملَح،المراع!ر8وخلال.24صاطر!ة،مطعةالجزالرليالفلاحةوالقضةالأرضمثكلةلراء

كى"ول"اللِ.الأرضوم!ئكلةاجمزالرىالضوعياطزلىصول.،طويلةمقالةعلي،اطاجبضكل

18/4ليالجثورالبرنامجليأيضاَجمثالزراعيالاعلاحإنثم.6191،مارس6،العدد!ه،gerlenووه.....

الاسقلالأجلمنالجزالري-ال!ثوعياطزليدردامجالثوعي-الحزلياكر:اطلاقوش!عد/2!أ

23.:ص2اطرية،مطمة6291،الجزالر،.،..ال!مل

147ص:سابقأدكرمفالياير-!،وحرليالجزالرليالاجماعة.الطظثالظر:-917

اقيرمنالأكبراهمصهموبخد!وأعفوا،نوالطملينالمدنالناءقدئرانيمكن-018

الممالحليوالمشخدمين،المظع،منالألولىعثرات!ضوكذلكمههه!(الرلمنذكرأنرا!بمكنالمط

راكرهمواللالويالاتداليالحلمرجال،كذلكوأو!اطهم.الموظفنِوصطروالمكدب،8،والتبطرالطمة،

ص:153.الممدر،لنساع....اطر!،واعحالىوالمن!رأ(إلى4ميومن)الطلا-من

:154.صالممدر،نفس-د8د

:24ص8/8/5891-عددالشوعةصلنشورات،ملحق،الجزائريةْالأمةصلْ!راسة-182

نفسه.الممدر-183
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مسه-المم!ر14

بعض.علي:اطجبشرولمنبعدلمحماسدالطمالذانابقدهذاإنص.ك!2،نف!ه.الممدر-185

وريثقهلومنص:32!و-4،كو3جمانفيالجديدةالدولعهَالمجلةلي.الجزالرْليالتحريرمعركةدروس

الحركةلاريخصلبحث:عواولنشر!لي(،PAGS)الاشراكيةالطل!عةحزليالجزالري،الئوعياطزلي

21-28:ص7291Xباريى4591حئ0291!ممنابخزالردةالعطلة

8،4ورياير8،العددالجزالرية..الاحلاماتمجلةليالجزالرأوووبيإلىرمالةدمى:خاصةانظر-"6

محلة:ليالجزالر،ليوالإ!را!صنالأوووفيإليالجزالرىالضصعيالحزليبلمنوجه!اننعىوكذلك

من701/6194/يومالجزائرإلىالمرطابداءأيضاالظر:3!مىأ!و،،ياير92،العدد.اطزالريةرْالأفي

ا!لوكذلك،91ص:،والسلامالاصقلالطريقوتمهمدابضاحاجملمن.الجزالري.ال!ئوعياطزليبل

الجزمويةالولثعأوا!اكلمجلةليالأورو!نبينالماصالعمل.الوطنىالمقض.:كوانيحملالذى

الجزالريهَا!ال!ليالأورومةوالأدلةالجزادريالوطن.،صوليعمرومقال3/3/!أ.العددوالماركعة،

6191مارس،6العددوا"ركسة

والماركسهة،الجزالريةالوفيعبحلةليالاتحاد.ومثكلةالحزالرليالصص.القدملثرر،عليالحاج-187

أمو69/4،لي7العدد

sur!هgerlenne".ابزالر!ةالأمةعناللراصةإن-188 la Nationلوماعلىلصهولةقللم.ا!فىفىول!

لالي،Emmanuel,31،!!يتولهمافىلكليصئك!ناlإ،الفرنسيالثهوعيالحزليبلمن

o,:792-992,"ح!?!فىنا!!ه+!ههءش،!د! Communisme.الجؤالر.ليوالوطن!ةالثهوعةأى

والحركةالاشراكةأكوبر.لورةالموحيالنوانراتالى!وهريرالعمقالخاص،بصكلأدظر-918

791-023.:م.م.صوا"ركسة-الجزالريةا!ال!هلةلالجزلر!ة.الولجي

فينشرهالذي.الوطنىْايحريرأجلمنوالكظحالسلمي.الطيثىكواله:الذيالمطَلانظر-091

.91كوديحمبردولمبر،العدد..والماركسهةالجزالريةْانلق

برابطةالمحلقالبردامجشروعصلالملاظتبض:أنظرالهوون،الثهو!ننرابطةمع-191

!نتأولاتليالمو!هذااتخذ3891-لثرين3،العددا!ب!،المصدرليالثوعنالوغ!

كقوده.الذىلوابظايحريرحلفاءاهممنلحبريوذما

.أنثوكد:6194ديسمر7يومكمريحهالياللجةانوهكذاالمين.معخلالهاومن(لمافا،مع-291

معالضمنكلضامنأنوالعمايةالشهوعمةالأعزاليكلواجبمنانطذرالجزالرىالدئصعيالحزدي

الثوعيةالحركةلوحدةجفىخد!ةلذمالذىالولضال!ثوعيللزليوالع!ثرينادفيالمؤتمر

البسةبينالأدفي-العملحزليمعالحوارإم!فاتكلاصتفدأنجعد،عنأأدان،كمماالموية

عنهلأبلهم،منعلطالمصَوتاد.48ْكمريحيهكونالذيناطزليهذالقادةمرةوالمطاللوغمثة

والعطلهةالثوعةاطركةوحدةالمورةلذهويخسفونالسولمحاقي.الاتحادضد،كريهةنحالميطلقونأفم

الوطنى.ايحريرحرليليوالماركسهةالجزالريةالولالعاوا!ال!ليابصالظرالاشراكي.والمصكراللولة

كيبلينص!عديلإلىأدىالسول!-الصىالمراعليا،لرامهذاإن41-ص:،41ءمذكور.مممر

6،عرجمزائرية،أمةأجل+من:عنوانهوهذا،579عامليالجزالريال!ئوعيللحزبالمركزيةاللجةثرده

أيضاَواعيد-0124ص:الجديد.ليْابقدأ579جموانمن،6العددلينثرهأعدصعادةوذاتلمجدة
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حذلتحمثص:21-38مذكور،مصدر.الوطنيالتحرورحرليلطوا"ركس!ةالجزالرية.الحقالقدنقحأ

د!انا،إلىبكينمننحرإولعلام.Alمنحلمادمدلمالا!ثزاكةأنيلي:الذىالمصعمناكتالجملة

ص:35ءالفتهة،الألمالعةالجمهوريةعا!مة

بلمنالجزالرى،الثهوعيللحزليالركزيةاللحة3لالابعثالئالرسالةلطبخدهثلوهذا-391

ليابصأنظر،عمرهمنالشينيلوغهبخاصةلوريز،موربىإلى15/4/0%1يومعلياطاجب!ثرو

information ! gerienne.حمرلي.:بوهالىالعرل!مقالإلىدصدأنيمكن.ص2:ص06961مايو،كشزعدد

منصةحركةدنابىالصمنهدلأ!نداا&لة:01العماراتوردتحث.اللمأجملمنوالممركهَايورو

لمنناالوخة،اطكومةمعالظوضللموعلىدوكرلارعمتالقوهيالجزالر،دلالسلامكطبواسعة

ابمىهناوردالفرني..الثوعيلل!زليوالواعيالعدالثبع،العملإلىشءكلبل،يذلكمدلهنون

etلط Msr=ismeاطد!لة.للمجدةمدح!يىنضرهوأع!د!وص:مذكورممدر!أدا8ء"،4!د!!هءفى

إثارةأيةالجزالرليالثصعياطزلييجتلاعدماباطذلى،أيضأالدعمويموlص:61916ماروالدوية

ثلاَ.مولطنميظكومةا،مةالملاحماتعلىالث!!ن!صويتإلى

ابواحمي،بعنىمن،ا!مول!يمكناطزالر.ليالاصحماريةلرن!اصا!ةشيءلييف!لا(له:محبرا-494

يمرالجزالرليعواله:.اللاممقالمنمقطعالكلاموهلىاا!بقهَْيثالأحاعندراجعإلىيش!أنه

.ص:أ17/9/9591.عددInformation!ل!erlenneليذلكونجدالمو!اظكومةمعبالظوض

يومغاليعلىبرابأالموهةالحكومةاتخذكهالذي،الحمالمو!إلىالظليعلىالمو!،!قريعرد-591

الفرلسة.اللولةر!ىألظهالذى26/9/9591

)ه!ا!(.ابصةليالأيضرةالكلطتهذهعلىمؤكد-كا!4

ا!القليالإصريالىا!ثىقاهالجز!ورنالفرذصالثطليموا!صل:ْمحفوظبرادىالظر:-791

446:مذكور،صمصلر..والماركسةاطزائرية

المظلي.لردسا-منهاراطزالر،لىيريدىعلطلرنسا،بخدي:نخلفةيفاوين-891

لينتاربطدففل-الجود،لدىباضرايتمكان،موانأدصريلدعأالجرروة،هذهدوزيعإدط-991

كه*4،أوصبرفيلا.مربطةال!ئبهةكالتاليايحرلهرجهقوحداتبينبم!اعدةحتىاوهؤلاء،

لت،و(لفناتعلةليئثراوحنسخنهر،كلعددبممدلأىقريأأعد47!حب5791Xومارس

Maguerre.'151اكقىكلياكوزع 'd Algerie, p. cit pه!حAndreo.
Sergeثل:-2!و Magnienا،هعيولأوAlbanطيقأ)لرنا،ليالص!عضالطلا-اتحادصأمق

حرلي-ماجمما!انسرج:كواولالئالئوعةالئةواتحادالاتحادهذاطع!الئابثرةأنظرح!لا(.

دلكالأرجحعلىهيلالمةوأكملككلأوالأثلة:93.ص!واصض!ءله!موفىاه!مط!عةداري!.الجزالر:

Michelinىليليتدَمتالتى Pouteou , Janine Cahenالالأيطلة(ثملممقاومةينوان!Un

Resistenza incompitaكللى!.منوس

الثجةاتحادولمنالنشرإ،داخلا!موعةال!ثيداتخلالمنكرو،بوضوحالنعةدظهر-102

Avantللىكملحقالصكرية.،داطدمةالظلمونالجنودعواطْوالئللأ(5لرناليالث!هوعة garde

:38.ص/34،6494/مايى-6/حزبرانداريخ9مو،العدد
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لي:9594اصبر4يومالجز!لرى،لل!ئعبالجزالرىالضوعيالحزلينداءخاص:يكلالظر-202

ممالبوهالميهالمريرصالةوك!لكأ-2.:ص9591Xأصبر88،،العددInformations"!!ء+،!ه

64"8..حمارسلفري03عدد.Information!ل!gbriennes:لي..الفرلسالايحمارخدمةلياطاج،

:3.ص

وكانتوالمار!لس!ة،الجزالريةواضالقاطريةثل:الجزالريال!ث!وعيالحزليمحالةليهذهود!ر-302

Informationsلطالوفاطكومةلأعمالخاعةزاويةفاك Algeriennes

اطزليمنلداءليقرأإتوهكلىاللل،كرربزمنالمو!اطكومةلاْيفقهلالطلبهذالئموهد-402

نأيرىالجزالريالضهوعياظزدييلي:.إنما01/5/5891تجاريخالجزالرى،الشبإلىالجزالرىالثكلعي

طجة،مؤتمرلطلاالموعىالجزالرية،الحكومةكلكايحر-!،حهةوصايةتحتءلف،أنالغروريمن

لللاد،العلماالمملحهَاجملمن،الحكومةهذهثلليالم!ؤويةمنل!طهطملم!حدأدهجديدمنويعلن

g6rlennesN:6.ا!:ليابصأنظر 6!Juan, ,5891 p!ل!informations.المومة،الحكومةشكلترعدما

لفىليالرسالةألظر،الطلبهذا!اككزرئة.رطلةالجزالريال!ثوعيللعزدىالمركزيةاللجةوبهت

.أ:ص.أ!و.در(ص9،دلعدا،جملةا

:17صمذكور،م.الجزالر،ليايووولحرلىاطالطالطتعلي:الحاجبثروانظر:-502

ليايحريرطرلياطالةالسماتعلي:اكاجلشرطبقاَإلطالمثاراهالةلي!راانيمكنوهكذا26-

يمرالمخلهذايحذدوالذيالمبَم،نظورلطالئرعة،مصرأناذكدللي:.جمبماعى:47،،الحزالرْ

لواله.تحتالجماهرتجدالذىالعلمءلفالقايحريرجمة!الغرورة

!ولوالوعدةايقظة،منالمزيدأجملمنالجزالريالئوعيلل!زلياككررةابداءاتانظر-702

)سصر(صتصر)أوت(-أغسطى،17العدد،Informations!ددgeriennesا!لةلالمو!الحكومة

سبتمبر-اوت!ؤوالعدد:4.2،صك!4مارو32والعدد:،.ص.1،91الريل31والعدد2،:ص9591.

علىأنيمرَحلولمبر.26يوملرارهلالجزالريال!ثوعيالحزدي!ن،5791عاموفذ،.ص:كوأ.2

لصأنظرالاصقلالْليضاأساسعلىاكرو!اجملمنايحريرجمهةمعيخا،ضواأنلرناثملي

ص:3-.أ،العددtInformations!لدgerlennei.:اللياهرار

وهكذا.سقلةهجزالريىللمسخللابسةالامحمار!عينيؤخذالذيهوالحدديايمثهلوهذا-28

ص:4،الحريةمطبة4،كو2الجزالر،ال!ملللادقلالالجزالرى،الشعوعياطزلييرلامجلى:قرأأنيمكظ

يجبكطاللاد،ليللإصريالةوالمعاديةالوطنة،اهوىلكليعانجميالليهقرالحةا!طتداطق+إن

هذهليمَحلأنيجبدقدصة.والئالأكرفها!نماسهماولافها،أيةعنحجهاضحها،وعدمل!ثجع

ابحة.ا!ثمةاساسعلىتعبأنجمطوهذهاطممة.

ثباص!ة:ْوالظرمذكورم.الجزالر،ليايحريرطرليالحالة.السطتعلي،الحاجبئرنظر-(902

!يلة25العددالجزالريةالأخار:والظر(يضأ،ص:م!-404-4!و.فك.نشوراتصعخرهْجفْ

:!7ص،،94-وماي3!لأوالعدد:4،ص-01

حنا.ليعلياطاجودش!ص:8"9،-هوأكوبر3العددوالمارك!ة،الجزالريةا!ال!انظر-021

,:111-112،مذكور.مصحر.،
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رسائلبفوان:هاجرصادقلهلدَمكبليالجزائرا!عقلالبعدإلاالرساكنهاكاننمثرولن-211

قلمنالحزالري،الثيوعيللحزليالمركزيةاللجةباسمالجزائرحربخلالالموكة،الحكومةإلىموجهة

.22:،صِ.6391اطريةمطعةالجزالر،.اطزبسكرديرعلي،الحاجبثير

غرربالاضراليالجعلقابقدص:44.وكانصابقا.ذكرممدرالمو!ة...الحكومةإلىموجهةرطلل-212

الأياممنالسمامهةالدروس:.لعضعواولمقالةليعلي،اطاجبشربلمنسابقاَوخهلدللطلالياعدد

du!هunisme,:ل.!وأديسصرليالجزثرية، Co793-هو3صا!4،الوايرلفرى!علطهء،شهر:

لدماءمنوهمبابو،الظلروعدغروج،القاثروعدبوضماف،الحمهدع!دأمماءالرسالةودذكر-213

ايحرير.!ثىأوايحردرجهةبمفوفايقواالذينالثهوعي،الحزليناضلي

الثوعياطزديمعضومتهكفريعمنيهلمالذيأوزكانعمارمنالظلب،علىمشوحى،وهو-4"2

Lemeilleur,.6291و!به:4891.عامنهطردهنذالجزالرى، Combat, Paris, Julliardومن!
على5591عامأثرفلدأوزفَانأنوبلاحظالجزالري.الشرعيالحزليضدصقياقامهو،صفحات

عنالعدمن!لمحةدرجمةعلىلمحهايدو!نأولا-الجزائربا!معالرةج!يدة

،الأولللعددا!احتليعهاويدالعمقبرلة،موشطالحاكمسهاسةيعتبر!نلأنهايحرير،جبهةموالف

.مفاوضأضلِدكونللاحمارْمعاديةجزالرية.رابطةإنشاءضرورةعنالجريدةهذهمن18/7/5591يوم

أولا.الجزالرمديرْدظرليالمفة،لذهجديرهَدهدو،العهد،ذلكليايحرروج!هةككنولملرنسا.مع

melUeurكطبه:؟لي،أوزكانعمارصلىليموصد،نفسهالاقاموهذا-215 Comba492،،ص:محأ

أعضاءيجبمو!كو،كلةليلامحرردوهالي.العريإلالقرارهذامسؤولةأوزغَان!يعزوادق،بشكلولكن

ألاعلههمبأناجماهدينإلىبالانفماملهماورحلطبوا،الرابعة،للمرةالأوراسمناكينال!ث!وعيالولد

Iيالمورةالاقاماتهلهعنالجزالر!الثهوعياطزليويجب..االسلاحيحملوا لص(ت.!ددلهة:

ناقطوتكر.المعركةليدوردا!ثوهأنأو6ضوعي.غ!لي،عنتحدثأنلل!قة،مطدقأولاصحهحاَ

لمالذيالوحداطزبكان،5491نولمبراول6كداالسطص،المحؤىعلىالجزالرىاث!عياطزلي

الظديةالأرساطبعضالحينذلكليمتما!وعلىالطشْالفجارعناواسحمارية،بارةعلىْتكلم

المظومةكاصرمنيممواأنفاضلههمنطلبالذىهوعزبناأن،العمليالشوىعلىواما.الوطة

:ك!.صم.مأنظر:.الأوواسْليكطجماهريةعفةالوريللعملكانحما

souveraine et heureuse - R@alites Algeriennes et5!ك!!هء+ة!نا!ك!Pour une nation'

Marilsme dons !1 guerre de liberation Nationale

(هما!)أبرزناهنحن-216

(NDLA)ابرزناهنحن-217

:كل!8.صلأطروخا.اولفيالملحقأنظر-218

زكركاليالجزالرية...الوطنهةثطوركابهليضةمحمدبئ!ادةذخذثلاَ،الرابعةالولايةفي-921

للعمعأسردهدمرضتوالذيالجزالري،الثصعيللحزليالظديالعفوسدونلممطفى:أ؟(:صسابقاَ،

أشخاصكمةلمحهاوقلون.ضرشالمنتريباأهلهمزرعةي!جمونمطركلنوجد)إفىالمقاومةإلىاتابهبعد

معحاسبلا،الافةاللرجةمنبوظلفلمحهيقومعسكريمركزليدعملمكلف(وصديقلريببين

الرابعةالولايةليالقماماسطعالذيالوحيدأنويفهف3891..عاماطارجإلىيرسلأنوبلكظء*:
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يوصف.صيداصملمحلأور؟نليالمظرمةرجالبينالمعبرولىبابو،الظدرعلىهو،عسكريةععاصة-لوظلف

عاممرةلأولسجأيمحانتجلمحمدصيبمح!ةوذهاباكةوالثلفالظهرةفاطقزرعماوكراَ

ه.الزيجبالليهوأ5

للحزباكيربطواعةصجهالئايحريرحهة!ياتليموجوديخرقر!أاطزلىهذاوسدو-022

اطزالركي.لملهوالملهمالمرثدباتجاره،الفرنسيالشوعي

وقدالمزير.أدلاإلىأحرناالئالوريةالحرلي.باعةمنالمسكريونالجظروناسؤحاهولد-221

منالمفلال!-هذاليفىلك،عدى!وذجوفالك،واسعبثكلوا!تالرممة.الدعايةعلهاصولت

427.:صوالضوعة،ايمرد:لنوانا!ك!9عامظهرالذيالؤلفاسم

بهأريدأنهلوكط4/7/5891.لاريغك!،العددلياجماهد،جريدةمناثمطعهذانقرأأنويمكت-222

قمإى،مضطهدةالطظتكللكونالجزالري:.كدماالثهوعياطزليعلىماشرة،لهربمورةالرد

ايجربة....ولدلعريضةجهةليمفروضةوحمدقاولكون،الوطنىالاسقلالعلىباطمولنفسهبالقدر

كل!فةدسطعالئ/ثلأ/وحدهاهي6الوحدوصولمحةالضل.بأع!مدأخذالجماه!روغريزةأنعلى

وضوماتللظررت،الطريق!حلمحعنىالأحزاليلعددأماالاشعمار.ضدابظللالئبهةالطلات

ليالزهدجانبلياكسمنفرقاًوكلقي،الآخريناكراؤوثرال!ض،أملتخبالئوالأثخاصالئلل

.الجزاثريةْالورةصلأيضأ؟وأدظر.داةالمطجانبلييكنلمإن.العامةياالقص

الجزائريةاد:ا!القليمقال،الاتحادْوهاياالجزائرليالسماصالقدمل!ث!:.علياطاج-223

4.كو/9/1،أ7العدد،والماركة

Nouvelle:لينشرالجزالر،لياي!يرلحرديالحالةالوصهكئكل.علياطاج-224 revueمما

41:Internationale..,9591 p

464:ص.بقأطمذكورممدر-صركةاملعمارأوزكان-225

الاتجماع.لعملالحالميالجىغورلمحئ!،ج:أنظر-226

.161:نفهالممدر-227

.168:نفدهالمصلر-228

4العددا!هد.الظر-"22

.26/01/5691كاريخ8العددالجزالرى،الطمل-023

.6191جوان81،ابهد.الأرضْو!مالئعب.وحدة-234

.،العددهد،اشنظرأ-232

سق.ما.أنظروله3الإنثاءإدانةطريقعن-233

6491.صان،81,4ا!هد.:ليمقال.نقسملاوحدةالجزالر-234

.6191جوان88،4،ابهد..الأرضوتمامال!ئعب.وحدة-235

الجزالريون:لي.آجرون.أنظرالايعحمارية،الادارةلدى.البربريةالسماسةودطور.أع!لصل-236

:873ء98صاكفيالجزءو-67:292ص،الأولالجزءمذكورممدرولرنساالمحلمون

L'موريزجان!ليليالقجلة..لأصطور!الخلهديةالمواضحبخدانيمكن-237 Algerie Kebylisee : j

163:,.،باريس 6291t .J Peyronnet et Cie
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ليسيال!طالطوربدطج:مر!وليأنظرد.9!هصانحى94َكه3صيلة!ثهرمنوستصرم-238

Bataille:صبهدالإوىهمدوانظر.ye:,.76.7291-74كولاننثوراتباريى،الجزالر.

d'Alger.؟:ه.92-27 ou bataille de 'L Algerie

جهة!اناتكانت،رجماناعهما،ضضهوالجزالر،ليشهرةالأ!كرحد"زعمكانالذممي-923

,ConsciencesMaghrebines.انظرباست!رارلديئايحررو .6N 27p

حوط،وابراهممالوطقْلسماَ.اب!ئدومؤلفالقلرم،الوطقاكفلزكريا،مفديوخاعة-024

لا.عوملالئالوحثةملةالمطدألرمنوماتالثرطة،ولمنأو!الذىالمزا!نالمنتجيناتحادرلمحى

لدىل!هالذيبايثجعلعللكر!،برانحئ5591-!يلعةمن،الحملةلهذهالطو!لةالمدةإن-24فى

المزا!ن.لزمحهمالم!ة،المزاحمةعلىالمظءلياكحةالفرعةمنيميهدواأنصرَهم،الوجدانللليقار

مملرالظلون،خارجالجزالرليجمانون.ولرانسهس.كولهتنشرهأعادال!ىابشورانظر-242

.Conscص:ههوطدقاَطكور Maghjص:02-2*4-65-7العددمذكور،ممدر

م.م.ص:76.الجزالر،ليالسماصاليطوريلطح،مرغولي-243

الوت،بضإلىرلكاحتاجللقدزلك.معبسهولةتخشلماعلةالفعلورودودالسطتلكن-42

لكرعالملحةالوصةهذهذلكعلىوشهداططر.هذامنايو-روج!هةلولايةالدالمةالقظةإلىوبحاصة

اعلةالرعةاننكررانيجبوفما،90*4.عامالجزالرية،لبورةالوطنىاجملىإلىدقر-وهىيةلبلقا!

نأويجب.معلقةلزالماالضولبضانفىلك،المجصق،نمهملينزيدأنومي،القطاعبلاد!لحأنجصي

الأطرم!نكمصانرأتولي.الولاياتوداخلا!ربين،بينلمحمابذلكوالظموا،مراج،الاخلاطل!ثجع

استمراراً.راكر،صلالةاكروحدةتحضقالى!يمضيا+ر،أمللهصكونولا!ةإلىولايةمنوالجود

322.ص:.الجمالأسد،بلقاسمكرمعمار،حمدالنلدىابصانظر

duلي،!كجماك:انظر-245 monde0,,:6491.158-لارصالحوينشورات8!رم!*ها
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الثالطالفصل

الوطنىالإنعاش

هيالوطةوالأناالوطق.العاملتمجدلياشطايهجمدالوحمد!علىاطرصإنوضأ،

لييَمز،الذات!كيدانرلكالاعراهـلوتها.ولممييوجودها،لابنتهة،،لطلبالق

فىلك،وبحكمالاسحماري.ابظامبلمنالمفروضنفهانفيالوطق،ايحر!ممركةساق

للمورةسليبهمو؟جلخدمالايحماو،الديولوجةصنقهاالقالمسحمَر6مورلان

6،الأضرهذهللمنإدحاؤهالمعَاداكريخَل!نوكذلكايحربر.حركةدرحمهاالقالذكة

هيالمحح،بمناهاوا!مضهةالاصحمار.تَلمن،المزيفاكريخعلىا!مفاءعلىسحرص

قدهذاو!نالايحماررج!مناَلوطة،الأناtoداهوالذياياريخهذا4ئطقر+أن

بثىالساسنالمفوضين2فهاجليكهرأمقامأتحل6لرالجز!اريخمت.يبر-ساخرعه

التحرير.

زهومهمةالذهمة،المهمةدلكطماله،لطيحملوهوالحافر،ليالماضيخلقيعادوعدئذ

اياريخنرى،الذاتلاسحادةالجمعةا!ولة6.6ثلودراظ.عنالماخةالوطظالدولة

الذىدالمقدار3الجمعةدالذاكرةاكريميةالذاكر!وتحتلط.جمانبكلمنالىمةياماأيحط

إلط!مُدَعدماأيضاَ،الماضيدقلبهيدلالمثفول،وحافرها،الأمةماضين!وَخدُلا

فيلاسقاطهالأصاصي،،الماضداصحادةيقوموالذيي!ؤن،الذىياياريخوجذورها،علاكاقا

لم)ن!مَل،أنيجبشيءكلانفىلكفها،مم!ثيءكليكونالقاللحظةعلى،الحال

يُخزع.أنيجب

ج!هةصح!فةُوثَعرِضُ،هلالينيينالايحماري"*الوفعيوضعد،المطاكردخهذاولي

الرجوعهذاعلىايحريرجهةلوئمنقطعلمألهمحح":فقوللوفوحالأمرَايحرير

الحضقةهذهعلىللخعدماأتاذلك،دوجوتجلالجزائريةالأمةإلىالدائم

بحردل!تاالقادر،عدهعبدأتالثبهةالمقاومةهنمرحلةدولمبراولمنوبخعلالوطفة،

دمجِمنوبدلأ.الجزائريةالحضقةإلىالمزعومودشردهمشروعته،منالفردسيَالاسحمارَ

!عيا،حادلاَفهنعغلاتا،الجزائرىاكريخليجديدلعالمِكولادةيمورالذيالاسحمار

للمخمعابسجمالطعيايطورذلكلُعذر،لالمورةعَطًلالههومناهكلكريهأ،

6لري".،ابزوالوفىالجزاهلري،
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باتعنتطتوتفلم"الاسحمارى*الللخلال،الجزائريةالأمةأنيرىمناكسومن

علىانطوتالثوية"،اماة"مننوعليالايحماريالقمعو،!تحتدخلتو"وجودها.

ل!لهوهكذا.الجزائريةالشخمةائزاعيريدالذىالمسحمِرهجمةفدَماهتدلاعلينفسها

ولكن.الجزائريالثعبعلىا!مضاءاسطعتا!ممعولاابهب،ولاالالادإ،حرب"لا

الططفةبدوحثالمحة،اسحاد!عهدُيطول(نخَمتلهكملتالقالقاسهةالفرلات

ماتة"5.معارفةدإلاتظاهرلامكسوفة،الوطة

دافانذايحرلرجهةُودفعالوطق.الانعاثإثارةيطلقا!ر9لوفمبرأيوملكن

الديمقراطة،ال!ملةالمادةدات،الجزائريةالدولة+اسحَادةغاياقالينمن،الأول

الوطقالاسقلالقيالاسحاد!هذهئحققتو!مدالاسلامهة+،.الممادىإطرليوالاتجماعة

لمرأيخا،ماعلىهذه،لكن.91/9/5891ليالموتةاطكومةأنثتعدماتصر،غرلزمن

ثوفَحاننىولم،الجزائريةالدولةتدَمالظرات،منمجموعةإلىأرسلها7مذكرةِليتؤكد

تمكريسيحلقمادقدَرِجدلِدأ،جمَكومةيالاعرافيحلقلاالآمر(نالأخرىللحكومات

مععقدتأنلهاوشقاطاص،نالمهالها!نسالق*8وجودذاتجزاثرية،دولةانعاث

عنرساَالإعلانيومجويلة5يومولسمحرإ،ْمعاهداتفرنسا،فها،اخرىمحرةدول

والدولةالجديدةالجزاثريةالدولةي!نالوملليالرعةلهذهمور!إلاالجزاثر،اسقلال

للاسحمار.ا!دقة،القديمةالجزائرية

آناَ،"actualisation"4.14هذاوجعلا"في،علىالحافرإسقاطهذالىنوهكذا

ماشا،إلىالرجموعأهاالوطه.الهويةعلىكدأوالايحمارى،للطلمجذرياَنفاَيديان

مابمقدار"الظلون"همداأجداددأنالاسحمارْدعوىعنالجوابلهوا!مادر،وعداجوغورد

الجهدأقمىنذلا!ل،فديابضلنقوموكدهالارجماَ.موجودةجزائريةلأمةمطلةهو

عالمعناطقضننالأجدادمافسنشوككشفالأخير.هذالرضهالذىالقاليالطعملاطراح

لهؤلاءا!رجةه"ايمثلاتأو6الجذح!ياتخلالمندوماَوصدُهيُسحادُمقعورألقي

هؤلاءوايطئم،اطجبياعةمنالمحمة،الأمراضيثفاءوسهمليأنيذعونالذين

الثخماتإنثم.المدهشالعجبإلىالفطريةأثواقهمويينالمسحَمَرين،ثاقفيينالويطء

يخلفةء،الوسطهزلاءتلمنونمث!جديد،من6امافهابعثالقالأسطوريةأواكرجمة

ايردةَوءلفللمسحمَردن،الجمعةالذاكرةتساورلهيالملىرسة.لينحلمهاالق!لكعن

الاصحمار.تلمنالمفروضالطلمعلىالدايُرَيفربلراثوهي،القالييرالهمالعفويةَ
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الولتوليالكاير،هذايُززونل!فمابطم،هذاعلىيالقضءالمسحمَرونيقوموعدما

نآليهوالوطق"الاتعايق"ف!نوهكذاينهم.الالقاءنقاطشاْنمنروفعونأفمنمسه

التماهي،هذاأنغرالمسحمَرين.لينايماهيليورغبةالمسحمِرين،ةهايمايزدر!هةواحد

العلماءشعارعلىويقوموالعروية،الاسلامماأساسون:نهعينمنيثرب،الجزائريالاطرد

8.وطقوالجزائرلفق،والمردةد!،"الإسلامداديس:ينالحمدعلىماتالذي

الثعبإعطاءعلىساعدثاريمييكعاملالرمافلالعربالمزوإلىيظرلىنهوكذلك

الطملينهذينإلى،الجزائريالوطنإلىالرجوعي!ثرالسهبولهذاالميهمل.ثكلهالجزائرى

يولانكوفماعلى،العاملانهذانويداهمالعر!ة.44راللفةالاسلام!اللذينالمكونين

ليرمحةكلمحاكةوليالوطة،الوحلىةطملي42،العجميأوال!لرمربةإلىلالمسحمِر

نأأجلمنالفرنيالرعياياريخجهودمنالرعم"وعلىالثخمة:وضاعايجزلًة

انمهارف!ناطافر،ليأساسولا،معنىدلايردريأ،عرداَ،مزعومأ،!فاداَالمافيعلىنسقط

الاسلامدينحرة،بمورةالبربر،لقلإلىاذىمفوي،لاتصارلجةكانال!ثعينهذين

43".العروبةولفة

الإسلام:الأولالقدمم

وابهتالقبالمظومةيحلقلمحماوعاعةالملاعظات،يعضبشدعيايكدهذا!نوبن

قدالعرية،واللعةالإسلامأنذلكهعصحهحاَيالللانه،44الاسلامواعاق،العربالنزو

لمزو1خلالالجزانرينن،والبردرالعربوأنالجزانرية،الوطةافويةدكوينعلىساعدا

Vالمثتركة.مقاومهمطرةالإسلاممناشمدَواقد،الوطنىايحررمعركةرمب-)4لا

كلعلىثفريق،للالتدلَ،الاشعمارية6الادارلدىلسحمل!نتالمسلمكلمةلانواًملاً،

الانقسامليالعلاظتأهمإحدىكدثذيخدوالدين(مااثانعة.الداثرةلياباخينالجزائرين

راحدكذلكإنهثمالمشعمَرين.عنالمسحمِرينيفعلالذىالسهاسي.الاتجماعي-افئي

المحركةالعواملأحدف!لهوأخ!رراَالمسحمَرين.ممموعةداخلوالانمهارايمازجعواملأهممن

الوطق.الكظحمرحلةليالس!اصللعمل

والسياسةالاسلام-أ

بهخُمنمافآلةهيالتحرير،جهةىياتندرسعندهانمسهادفرضهلاحظةأولو

هي،ال!باتهذهمنئشخلصالقالطاهرةالإيديولوجهةأنفىلكملاحطت.منالإسلامَ
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الاسحماري.ا-بطمعلىوالقضاءالوطقالتحزرإلىالأولىلاللرجةتجهةوطةيديولوجة

)سلامة.عر!ةيأفاالموصوفةالوطةالهويةعلىاياكدإطرليإلاإلطيثارفلاالاسلامأما

الوطة.المطالبدسرورأودمحُه،الاسلامدسسكلاَ،دوطعحاالإثراكهذامثلودوفّح

يعقالقطمةخطبساقلي!قعالذىوالاصلامالجزالر!الوطنإلىالرجوعانوهكذا

الكولولمحاية.للسطرأالمعمالوجودكلةدوماَدواجهايحرير،جهةأن

لهكونأنإلىفهالسطسة،إلىاترليالحثة،ليضدعقثد!ةهوحمثمنالدلن،ويدو

الجماه!،مثاعرليوكذلكايحرير،جهةمحاياتلييُثرَكنراهإفىصا!زياء،أوألاهود

منبهوعلمحهدوانالعمادات،وممارسةالايماناماالاسحماري.+ايستل"فدالوتولىإرادة

يوم،الجمعةلمحومجزانرتهم".-ألعادأحدَلثكلالق"اسلامغ"علىالمسحمَرينحرص

وعداساسهة.مفةرىعام،اخماعأيعنيالمثكل،إلايمتلفلا،الجامعليالمسلمينتجمَع

رملاللمعطَاة،لكلطتنقلوامامحرأ،خطهمخلال،الأئمةل!نالأحانمنمحروليذلك،

ق!لمنالملاَضينلل!ضلينكملاج!ايعخدمتمامح!ررأالمساجدإنثمسامعهم.إلىساسة

يأنلَكرنانحنُإفىاطجعيغرشءمنذلكليولص45.الفرنسياصشعامرأوال!ثرطة

ت!عدماالمعة،الطعاتليكملجأ،الحاميالدورمذاا!مامعنقطيقطعلمالدين

هوشءوأيالكولو!ال!."الحفوو"عدواناتأولمعدوانداشمرارخافعةالوطنةالهوية

و!نالوطة؟اطركةجهودعأكلدالاسلَامعنالدَلاعيكونانمنالأيثهاء،لطحعةأترب

الاسحمارية،الادارألدخلاتعنيعدأالدءلنجملتهح،كمطلب،والدولةالدلنيينالفمل

!ر91.العامقلالوطةالأحزابكلناهجمن%جزو!ح

وليالمستح،الراعخلالايحرير،جهةعمللي،الدينحايةإلى6ابالرهذهوسنجد

العلماء:مواقف

بينووضعالاسحماريةالادارةيدعلى)الجوس(الأوتاففبأدينفقدوهكذا-

القالأوتافأملاكإعادألان،الأحوالكل+وليالأوتالى:هذهاستردادضرورة6ُالأهدالى

لل!رةالأساصةالطياتمنواحدةامحل،تو!عكمأمحت،تدالاسحمارية،الإدارةفيها

مؤس!اله"،4.اخارليحراَالثعبجعلت،الأرضحزرتمتىالقالجزائرية

ا!مضاءضدالامحماردةالادارألاقاتالق47المدوانموركلأديتلقدوكذلك-

الاسلامي.

17/9959148/وقراربراير،4يومالمادرالمرسومإداظهوكله،رلكمنأ!هةوا!ر-

الوضعملاعمةإلىالنصوصهذهوقدلىالمحقي.لبطاماطاضعينالجزالرينوطلاقزواجحول
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تحضقلمة،الموضوعهذالي،الفرنسيليشريعالطمابطممعالجزائر،ليللمسلمينالئخمي

4.يومهراتالاللماج

ل!ن"وهكذاتوية.معارفة6،الأضرايدالررلهذهايحريرجهةمعارف!ةُو!لت-

تددولركلي،مهثهلحالهيكماالههود،مناًوسحون،ذلك،علىعلاوةهملرنسحن،

وقرضوا،ال!رو،صهرهبحكميقللاالذيالمرآن،علىالعدوانعلىعمدأ،تجرؤوا،

(لاقضهة،أتدسليوفىلكلفرنسا،الئالعلمانهةا!موانين!لكالجزالر،سلميعلىلالسهف،

02.الثخمي"+الوضعوهي

الاسحماري،للاخلالاثماومةمظورخلالمنالشخمي،الوفعتداسةءوْلأنويمكن

!لقادناالمهذدةسلاقافط!ميملجأآخرأوالمسحمِر،دسربضدلطنتحمنحعنكاَخر

واحدأالثخميالوفعاخرام!نولهذاوالآخر.الذاتدين!ملحدَآخزأوشخمت،

ولهذا.91!عامتلالسهاسةايشكلاتنخلفمطالبليالعامةالمثزكةالقواسممن

تككالتولمايقظ.كحارسستقهامنقالعةالإطارهذاليلدخلالتحريرجهةلانأيضأ

لافاال!ثخم!ة،الأحوالكشملوجملهاالإدارةهذهمحالووسَعتصقة،موازيةإدارةأقامت

ال!ثخمهة،يالأحوالالمحلقةا!مفايالي،الاسلاميللثرعالدققالطقعلىحرمتقد

2Maurice"،لورمانموربسويذكر ! rmanوزعتهالذ!ابصفىلكمطوَل،لثكل

.والطلاقالزواجتفايالياطلالاتلتسويةهر!ألاعت!ارهالقضا!ة،لجافاعلىالتحرووجهة

القضايا.هذهليالاسلاميال!ثرعاجهاداتلمخلفأمينلكرارإلاابصهذاليولس

المظومةإلىلد!عتمةكذلكلانهايماهي،ليوتقهكملإً،الاصلامل!مةعنولفلاَ

الديخ!ة،الممارساتعلىوالاعمادافة،لذكرالمحارلة:للوطهةفخممحزكلهووابضل.

كلأولوب!ثر.الان!انلهيَمُزأنيمكنماأتسىتحملعلىوكساعدانا!رب،أزري!ثدَان

ل!نفىلكومحكمجماعياَ،يىأمرهويلفردياَ،امرأيمودلافهذا.الموتمنالمولفإلىشء

:مزدوجلأملالانسان!دمابمقدارت!ذدمأسوته

و!المعركةلياكملىالموتأمابالامقلال.الفوزهوالأمللان،نافلهوحعثلمن-

الموز.لهذادلعهيجبالذياثمن

مفمونيالجةالوعدلان؟(الموت؟كرعدالمؤمنعرهو)ومن،مؤمنهوحثومن-

سورةلطالوارد!الاَيةوكلكافة،سللطيأنفسهمفحونالذينأوبكأى،للمجاهدين

!سحاديرؤقون(،رممعندأحاءيلأموانافةيبهلليتلواالذينتحسبن)ولا"،عمرانتملى

.ذكراهإحاءلدىأوعارب،كلدلنعد
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هدضخىماعلىاكريخواًمامرممعدشهودواحد،آنليوهممكرَمون،فالثهداء

الأمريحلقوعدمالأتربائه،افة،عدشفعالإسلامليوالشهد.تحررهأجلمنال!ثعب

جمملونالذينالأمةألرادكل!كونهابمقدار،للأمةشضعأيمحف!نهايحرير،بمعركة

ليذكراهملُحاالذينالهداء،دقدسالقد!ينتجقديىويعهذلالثدة.ليأخوةالسلاح

ثضهاَ،ايزامأييزمناكلاَوأنالدرلي(،علىسائرون)بأتالهمويُقْسَمالرعة.اكشات

دالوفاء،عملهليالاشمرارمفمونكمالأالجماعَةجمعلُمما،المسرةستالعبأنهعه،عدوللا

لساعدإفاثمالقسَم.لهذاالمقذسةالمفةثديدعلىالديةالحماسةولساعدلقغت.أبداَ

ايحرروية.المعركةنفسأجلمنالمجندةالأمةفئاتنخلفدينالخامن!عزيزعلىأيفاَ

القالوطة،اطماسةعنكصدرإنماالوطق،ايحر-كلحركةمفوفَلَث!دَالئااضُة1وكالت

وأللسطسة،دقديسأمام!نفهل.الدينيةالحماسةوجوهكأحدَ،الاسلاملينفسُهاهيكفل

وأالفردلهذابعأ،ال!ملالايزامساعةليمعاَ،وجداالأمرينأنريبلاللدين؟!سسأمام

للك.أوالمجموعةولهذهذاك،

إلىالديخة(القداسةكسسأوالساسةضديس)أ!يالالظسهذامثلدلاحظانويمكن

لموملظلالوحداتبعض!لتح!ثايحرير،جشمفوفليه!نكلليما،حذ

كانحث،السجونليللاحظكط.المقاومة!هال!شالقالقاسةالظروفركم22رمضان

وقداليومة.يالملواتالقامأجلمنمعأو!فونالوطنة،الحماسةنفسليتآخونالمساجين

لذا،FGAاهـليكلةوفعلأدهدالإعدامالمحكومايمؤنفردانالفردسيال!ثوعياخذ

إلىومثىسم،يمقيوأخذزنزاته...ليالموجودلنيالاعدامالمحكومينمع"لماماالجوَ-

بهبر؟2.افة:يهفوهوالمشنقة

دساميإلىتبالدينالس!اتدساميإلىألرب!نالاسلامعلىالحرصهذاف!نودالفعل

و!نتالطص.لوالعم41أيعادأهمأحديمحالدين!سحسكأنيالساسة،الدين

لكونانإلىنهاساسلموتفوجوهأككونأنإلىأقرب،القرآن6و*ووالمام،6،الملا

الأمورعرضأنرأتولي25.المؤمنمحلىحلالمواطنف!ن.24الديخةللمطوسةعاصرمحزدَ

الفعلهةالاسلامللروحالحرلمحة،الاسلامبموصيكنلمإنلف!رر،أحسنهو6،الموركذه

الوحدةلهذهالديامةودففان،2،والدينالسطسةوحدةتحقظناليينالمحمديةوالشة

.27الكلقينلهالينالواسعدالمعنىوالاجهادبالاجماع

يكونوأنواحلى،لفوىأصلمنوالجهادالاجتهادَيكونأنالممادلةتطمنولهى

ايحررأجلمننمافمعلىللدلالةالجزاثريونيشخدمهاالقالكلطتمنواحداَالجهاد
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ايحر-سى،العملوحاجةالسطصالعمللفرورةيَخفعُالدينعلىالاعمادلانوهكذا

تو!ازدادإصلاموايحرير،واتمح،الكظح،إسلاميالإسلام،الايزاملاسمورلك

لذهايحرروجهةمحفةول!ث!.الجزائريةواطمومة،الجزائرىالواقعمعلالاحت!ك

ثبأىمنوانماحأوطةا!رنفسهالوقتليهوالجزائريالشعب"أنإلىاكصة

الاسلامة،الثعوديلينومنالايلامة.كررللقم!قلأوا!رمللأسلاالأولىوهوآخر،

ن(ريبولا33."الملمالمربوروحلث!عأوا،محرالاسلاصة،العقد!علىالأحرصلعله

ثلعنيأ(نيمكنالذىالانسكثفعنينملولبههما،وفعأك!سَرتدايحلل

لالاسلام،الحلقإنوهكذاايطرَف.صورنخلِفنموَعلىياعدَأنيمبههالذيالوفعهذا

"اطدالةينالدائملاذرجحاكتض.ابوعهنيكونأومحرَرأ،!قدماَ،لعلقاَيكونقد

رلِبدلاهو34،دركجاكدلمةالكلاميثاإن"مقدسهووما"ريمييUهوماينوا!راث"

الوطنةدعرلهالذىالأمالةإلىالحطشولهذا6لم"الدءايدنقلهذاالهامةالوجوهمنواحد

موتفألعكسايحررو،جعهة!ياتمنكتخلصالئالطاهرةالظئديةلانوحقاَ،.الجزائرية

نقددومأممحودان،الإسلامعلىوالاكماد،الأولىالناىإلىالعود!انإذوافحأ.عمريأ

المواتفنوَعحابنحبأنأبفاَ،يجبولكن.اطديثالطلمعلىللأنماحةوارادللمافوية

ويعثها.الجزائرياعمعيعالهاالقالقلاتللرجةبعاَالومة،المطرسةليالملاحالة

والمجتمعالاسلام-2

أحدثقد6لرىالجزالمجمععلىالاسحماري8*الوجودلرضهالذي"الطعم*(نوالحق

نصمَطَأنيمكنما35نقطعلمالقاثماومةرغمعان،الذىالأخوهذاليجدَيأانقلايأ

يفعلمكودهعلىنفه،منالبهيرَلقدولقدا!دعة.الأجالهدىعلىالظلي،الاعراب

مناقطعإد:الهولةكهولىوجلهم،وسطهممنالظمىاتزاععاسللقدحه.روتماعاَ

3المهيندايبصعلهمودُذيُخفمهاماأعالهم Pالمتديننفيوعاش(.اللقب)عدع

ولتهم.وطنىوعن،جملةواياريخلاريم!همعن

شطرحاليالكةالهزة!حدث!كوأ،نوفبم(وليدأالذيالمسفحالمراعأنغ!

ولكريخ،بفهيُولَدأنكلاول(نالجزائرىالمجمععلى!نوعدئذالاسنمارى.*الطعم"

المملةهذهعلطك!ثملقدماكلمعنف!ه،خلق،عادةأيضأولكن،نفسهامحثافإعادة

كلمنوتؤرعرد،لديهعدَ!لاوكناء.واللاعقلالصلومن،وسوئهايمرلىحسنمن

إرادهالاغراءهذاعلىنسطمأن!بمكناسحادقما.يخميولاريخماضلانحرافيم!فعلريى
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إرادةايفاَدودهأنيمكنولكن.واسعةلاَلاق،وممؤخينالمسقيإلىلعلأقجهين6ونطر

الألموكانطويلأ،المبن!نهابمقدارمقاومهمادمعب،الذاتعلى%وانطوامافويَة،

ثديدأ.عنهالصالر

علاتةأتل"اللفة"(والمافويةأنإلىنثر(نالعروىم!ائةلمدتُايعةاباصب،ومن

للأيديولوجات.المخةالمفكرة"ابخهة"منيفةنهاايراث،علىاطريمةالر!ةبالجماهرر

إلى6لالفروريتهيلاالشبتين،والروحالظنانع!سهوالذىايراث،لانفىلك،وهكم

لاممطظ،لقلهداَإلالكونألايمكنwbjw,?-i*أنكطوالانحطط.للركودالمشؤومابحلر

والدياميالفعليايطنيثررطت!ث!لمأنهيالحضقةلي6.وا!مفهةدالفرورالقدمَيُحقَقُ

لمورةكساهمانأي،الجماعةالمسؤولهةإلىلالوصولللجماهرالسطحطرينعنللقلَم،

الذاقي.تحررهانمثطة،

أف!رخلالمنلااْلشروط،هذهإنثاءلي،بقوةالوطقايحريرحركةسامتولقد

المطرساتخلالمنخامةو!مررأ،كذلكيلس،الجهةت4cعنهاعرت!رية

اطرب،منشواتسعمنامحرخلالَعفة،دطوراتمنحدثماأنواطق.الوية

أدخلتالقللاسرإ،القلديةالأطركلاطرليبالمعنىلجرْتتدابخزائري،امحتعداخل

ال!اسي.والعملاقيرببحكمجديداَل!ثكلأول!ثكلتالوطنة،العاصفةتلبإلى6لجأ

المسرحعلىلرزَكدماعمهقأ،انقلاباَانقل!ت!دالأيوية6للاصرالقلعديةاالمواعدوهذه

والمراإ.،افيليوها:للوعالة،يميفعانلقلديأكاناكمرانالسعاسي

ساهتتدلمفا،الشابمنالكبرىأغلهاليتألفالوطقايحرروحركةكاتولما

وموالأسرإ،ربئلاتمغكانالقا!مدماء،سلطةأركانيهزَمحركأ،دوراَالشهةإعطاء

علىiللقدر!قرياالوحدوا"لك،بالاحتراماثمرناطوفموفوعقر!ة،6مدوحىقديمأ

تحرزهمكسبواالذين،الشابطسابن،ilدعدفه،فلتهذهولكنوالقر-،.المبادرة

ايطررمشوىعلىيوجد،أنيمكنالخَرهذاومزلانرلكوعدا.السلاحعلواعدما

!بمكن.ابحثموفعاطاجمصالىسلطةوضعخلالمنالوطة،اطركةعلىطرأالذي

الرمزممطباالملعهـدهدَيثنقدالوطقايحريرأجملمنابضالأنالناحة،هذهمن،ا!مول

6درية.الجزللوطنةالمؤص!لأبإيهنطركانالذىاطاجممال!يثخصليللاب

الق6المراتةريب،بلاهي،،الحربلقباتُمتهاالقالجزالًريالشعبكةَولكن

للعملالصخبالعالمإلىلط،سجنهة!نتالقالمملق،العالممنوضحاهاعثةبينانقلت

الأمحر6اهماوكلك3المزعجةْ،المقاومةرجملحاةتماماَ،!لرجلخَرَتللمَد!.الساسي

304



واحد،آنلي،المخلفةمعالهاددلَالتىا!ادكلمةُدكونأنأ!أ،ممادلةولىالوطق.

أدركلمنالتحرير،جهةمحاباتليمحرَدة،كلمةالموامل"،"الجهدوالمقدّسة""اطربعلى

مع"للاؤمأ:المعنىهذالهاالجزاثريةاثماومةمجلةولعطهناالديخهة.اطرباوالحمبآلارمن

الكلمةَهذهل!نأخص،بشكلبخاكحلقرل!ماالع!ثرين.القرنهذافضفليالمعاصرالعالم

القظءبفة،الشهادةحتىايغجة،وروحالجهد،ولركز،تزعزعلاالتىالارادةلبرزُ

لعقدةاستعادأيأو،عرقيأود-!كرهاًيفههارلس.القائمالرجعيابظمعلىال!مل

ابمربلوغالفروريةالوحد!عدايما'conformismeام!ايةأواتداءأيأو،أخرى

والمموحة*8ء.الحرةالوطنةروحهوالمور!هذهعلىالمفهوما!ادإنابهاثي.

الاطماتعلىرَدْاَاطارجي"*الاستهلاكبهلُمدايوف!حهذال!نالأرجحوعلى

قدانحرالىلكلمناَالداخليالاسحمالدهقُمدهابمقدارايحرير،لجهةككالالتىبالحمب

الأعمى.الوحثيللقمعخافعاَيثبَلحظةكلليثرقبعرق!ة،(وديخهةكراهةإلىتحؤل

أثلةوكرياالمهشط،ابطقلهذاايصحهحاتبعضالحققةُقذمأنريب،ولاالممكنومن

الوطق،ايحريرحركةولكن2.الحرايةهالاعقاداتأوالمحمب،السلوكمنعورعَلى

النفنخفعكفعرفتكطهذا،ايعمبخطرمننجوكف،بالجملة،عرفت

مملةمنالمتملىاثمطعهذاذلك،علىويلىلالوطق.يايحزرايملةالسهاسةللأغراض

Midi،يسوع"حلةمحفةla campagne de Jesus

يمزىأنيمكنالذي*ابدائي"للحصبالمحلةالانفجاراتمنلالرغميقوة،نقولهأن"يجب

لالآداءالوم+.الجزاثرماًياةليمقذل!ةحربمنهنالكلس*ل!نهاللام!ول:الحقدأوالجهلإلى

يمادفنإذاللواقيالراباتوهؤلاءلُحرق.لامدارسهمأنروونلأفمجهداَ،ذلكيعرفونالحض

أيهااطير"ماح:كلمةمعبالهد،لهنقُت!مايجةروينالطر-!،ليوالفلاحينالوارباعات

مامعيقامموالكييافلونرجالهوبلالمسهحة،يحاربالذيهوالاسلامللس".الأخت

3.ب!ثراْيكونواأنليالحريةأينفسها:اماةمناًهماكس،كلتجلالمسهحون،يحبره

الم!عحونإلى،مهدئةنداءات،عديدةمزات!وَتجهأندشىلمايحريرجهةل!نذلكوعدا

يخلفبينابسجمال!يشفرورةليموقفها،عنبوضوحأعربتإنهابلوالاصرائل!ن.

إيضاحعقتدالموماملمؤتمرالاصيابنو!ن34.الجزائرليثصثىالقالديخةالطوائف

الد!نةالطوائفينيَمزلالثورةالظصلاطط"إن:فقالاكحهة،هذهمنألهغاَ،هو،موقفه

الانسانة،والكرامة،والعدالة،الحريةأنماربين،أولىجهةمنيَمُزولبههالجزائر،دسكنالق

32.الاجتمافيوفعهمأوديهميكنمهماودعاماقم،المسحمِرينبينلانة،جهةومن
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ابضل،رفهقأعبحالذى-الجزائرمميالرجلقاعتولقدالسرَية.الحاةهئالئ،قسوة

ليالفعالة،مثارمح!المورةكذهوأوفحتالمجهد.أوالمأسويمم!ه-الوصيولسلقط،

حسبةأعاءُولُنقوايفحمات.والألم،العذابمننمهالهاوكان6الجمعيايحريرمثروع

ليالثهداءقالمة،أيديهنليوسلاحهنمذممن6أخرياتومحراتدوكورة،ومريمبوعليبن

أقل،الأخرياتوآلالىعزةلووجملةحررد،بوجمهلةاسمإنوكذلك.الجزائريةابورة

ا!هةأ!ةلبهفأمحر،!كنلمإنالثطعة،منالمشوىنفسعلىولبههنشهرة

الوطق.ايحروومعركةلطريةالجزائالمرأةقدمهاالق

المرأةلدوركيروةأمهةوتمح44،المساهةهذهجوانبايحريرجبهة!باتوتوضح

يثجاعهايمدحةابطولهة،الطريقعلىعهاثحدثوهيالوطهة.المعركةليالجزائرية

نأإلىيثركدماالولرهذاعلىيفربالموماملمؤتمرالساسيابهانوكانروطلأ.

عنيمدرلالأنه،للزواجعرفاَ!رلض!نتالقالقهلة،في،المهللمرأةالجديد"اثل

وتايع".2ْالجزائرياتتحركالقالرلعةالمعوياتثلك،رائعبشكليكثفالمظومة،ليرجل

بلد،1أعرافمعنسجمةأصلةيطرقابل،هذاليننظمأنإذنالممكنمن*إن:لقول

43".وناجحةمضاعفةكفاحأداة

داخليكمثروعالوطقايحريرمعركةليكأحداةSإلطابظورالمراًةتحرَرويتبر

لانوفذامسورد!.أوالمن!ثأ،خار!دقلدكليشعدمشروعوهو.الجزائر!للمجتمع

ليبمسامهاتحققالذ!المرأةتحريرأنإلىالاشارةعنلذهللاالعريةباللفةالصدرة"ابهد"

علاقةأيةلهولس،درجةأعلىإلىلوويةبسماتيتمزالاسحمارية،الشطرةفدالمعركة

.الأبخحة"45الثخمةليوايمحعالأعمىالقل!دمورةيخذالذيالمشورد"بالتحرر

لاالقالاسحماردة،الادارةجانبمنلدخَلِلكلبقوةمعادالداخليالمشروعهذاإنثم

"السخاء+هذاعلىدررزاَالأبهرواقسهاسهة.خلفهةأف!رَمنالمجالهذاليمادراقاتحلو

ساحةليايحبت،ابساءلركد-ماالتى"الحجب"إحراقعملهةشكللاهوالاسحماركلي،

الذينالجزائرمديةليالمحف!ينالأجانبتجلمنالدعايةمنعاخبجودتمتالقالجزائر

القايفللحلةددينأناكقي،هذهليايحريرجهةنسولم!كلأمه.13/5/8بحركةتاموا

وتد"السلم"7".إلىالاعادةحَملةِجودِيدعلى+الملمةالمرأة"تحررعرضإلىقدلىكانت

اتءجانبمنظهرالذ!العدائيالفعلردَوعفتعدماالحملةهذهإضاقكثفت

من!روهاوليالجزائر،فيفأكبراكبرعدداَيروناباسأخذ،جوان91"لفذ:الجزائريات
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لمطاباتعادتوكذلكآخر.وقتأىليذلكيروالمىت،المحباتءمنالملىن،

وطهن+ه!.عنهادىكحرلحمبهتط،وجوههنعلىالحبابفعن

معنىمنللحإبمامطولةبصورةفانونولمحلَل.ساسةأداةيمحالحجابلانولعلاَ،

11،كأداستخدموحجابئ،وفمهأعدثمرلع،+لحعابالاسحمار!:الاطرليساسي

الموتفليالحجاباتحيذهاالق"الحرام"عةإنلبضال.ووسلةايبهر،ليأسلوليإلىوصل

يعدلمالحجابأنوالحضقةالتحرير*ه،.معركةخلالمطلقاَ،اخفاءاَدقرياَيمفيالكولونهالى

نأالارها!ةللشابةيسمحالكربونمنتَأعهحبل6،المرأل!،ازدراءالنظالعمللييعق،

الثرطة.أنطارعنيحيكييأنالملاحَقللفاضليسمحكط،وراءهتفلةأوصلاحأتحيفي

تثجعثميقبرل،الجهةاكذثهالذيللقرارابوريةالسمةعلىلانونه5يلحماوبحق

لردد،دونالقرارهذايخذولم58.الوطقالتحريرمعركةلي،الفتاتثمابساء،"دخول

فِىجذريأافقلايأيمميكط،والمرأةالرجلعلاقاتليعمقأ!ي!اَيمميكانلألهوذلك

-"لالمرأةعام:يشكلللمجتمعوسهاسةنفسةوتحوَلات،الأسرةداخلووفمها6المرأدور

وكذلك.العمل-أجل-من-للمرأةالم!نددريجهاَ،وتحيليتحيفي،الزواج-أجل-من

نإثم52+.الأختالمرأةأوكجش،تمزةاللا6والمرأللماضلة،ا!للفسحف!فاالماة،

مكشفة،مسلمةعديدةأسراَيثخصأأعرف"إفي:و!قولثهادقا،دقدمدونج!ررمين

إلىالحرعومن،الأزرقالجرإلىاطجاب،منماشرةابتنتلهاانقلتولقلهدية،

بفازلتائلةو!فهف*53.الوطنىوالزهوالحزنبينيقلبالمعمّرالأبأنحينعلىالمظومة،

القابئل،داتابطلةأكيكسة:المطالعملهةيخهَلأنيشطهع*منء:الشييعضقسزع

إبرازعلىدوافقوالقالقنطهنى،الأسودالحايكأوللجزائر،اللحاهـالأدضإلىالصدةلقل

؟هـ5+الحلوياتصغمحزدليالاَنشخمخهايعد

اللذين(أخرىكلمةأيةوجودالعدم"الحدالة*وهذهابظور،دالئرهذاأنوالحق

لفها،البثمنيكونمايثرةحضقة!،الساسيوالايزامالممقحالعملأن!ثأ!

)إذا6لالمرأ55.فائ!اًمفمونةنقبرهاأنالممالمةهن"إم!نة"،للمسقللابشةأفماكما

للكالمسلَح،الوطقابفلليالفعالةمثارمح!بحكمأمجتقداثل(لذاا!ظ

لراثحالظةأيأمأ،كلكون(نعنتماماَثعدلأندونمنالطريقرل!قأي،الأخت

القل!دية.عطالهاهزتقدالنهف،العملفروراتأنريبولاالأجداد.وارث

ددرجةتبعففسها،الأختكلمةولكن.الأممنحفوراَ!رالسلاح!ملالقفالأخت

لعلاَ،الممزا(مرواالحامهة.الوصايةوفعيشبدلاالذىالموتفالتاسعن!لهة
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وكان.امرأةأيةعلىداخلهاليتحولمايحريرلجهةالعلاالفداتأنهو

"أن.ممد:عدما،المرأةتحريرمدأنهاجه،لي!عأنريب،بلايخسى،لاطراللسلرنامج

الاجئماعيةوالمشفتفدشمربخفاليمَومأنغررمنيقدمأنيمكنلاالحزب

بلاياكدات،محردعلىالافرللحزبيمكنلاا!ل،هذارليالمحخلفة:المعقدات

إعطاءعكوس،عو!طوراَالأثعاء،طعةدابطويالطوريجعلأنيجب

لمبمحاولةlipاعز(يفأ،ايكدهذاءويعادلم!".داخلهليمسؤولاتابساء

"!لىمراحة:ا!رالىPالالذاايحريرلجهةلرنافرعإلىمديونو!نلكمل.

جديدةمحالاتلهاو!ت،Jالمراوضعتبنلدلثورةالأولىالشواتانمنالرعم

افضلين(نمنالرغموعلى!رها.أنيجبطويلةطريقأأمانال!نعدسدة،

ثرالمااباتثاتأنا!يقة،حماقاشروطإلىلصدأنيمكنولالهاينيلاالمرا!لأنممكلن

ليولورهاللمرأةالجديدالوفع!هاسهثضالقالأث!لنحذداًنعلا!نكلَماتائمة

رتحه58الاسقلالثمدحتىاباثت،ثابعمايقلرعحةثردادالملاطةوهذه7!".العدتحمع

6.الأسرتانونوالمراً!فعوإلىخاص،يثكل

إلى6العودوينوايحرر،الأصالةينوالمعامرة،ايراثبينا!مانمةالجدلهةهذهإن

الاَخرالعدهذاالعروية،!مفعةبابسهة!رَحأيفاَسحود،الأمامإلىوالقدمالأعول،

الوطة.للهوية

العروبة:اكلنالقسم

وصفظالعرلية.والقالةالعر!ةباللمةبةالمطإلىي!ث!الذىالفقبمناهالمفهومهذاحَذد

موىعلىالعر!ةلالوحد)ايميينوالإسزا!جةالايديولوجةلعقالقالعرويةتحلي

بعد.مافهمانقوم؟خرى،لفصهلاتالدولهة،الع!ت

لذهل!ةوالمطعردأ،الانسانيكونانعلىالقدرةواحد،آنلي6لعقناوالعرودة

لمحماوتعرهـفىاقاند!ها،ءكدلهويةالططفيالمهلعلىلدلالكلمةلىندلكوبحكم.الصفة

".arabite"يا!نسمط

أثدالعرلةوالظلةاللمةطريقعنidentificationايماهيبخدالجزائر،داتاغر

للديناخرامأبهركانالجزالرليالاصحمارأندلك،الإسلامطريقعنايطهيمنتصدأ

علهه.!منالذىامقعلقالةضقينراعدعملهةيقوموبدأعمهاالقاللادللد4فه

604



لةالقالتزاع-أ

ممهامنالرعمعلىدكن-لمالديخةاالمضاياليالاسحماريةالادارةددَخل(نوالحق

للمةالمتاحيالدوراوالعر!ة،اللد"علىكلنَالذىدالهجوممطلقاَقاس-الواضحةالعدوافة

.الاعلامووسلأللرةوالإداالمدرسةليالفرنة،

تدالاسحمارية،السلطةتيمنالجزاثرلياسخدتالقالملرسةالاسةأن؟لك

قرجمين،ونثة،الإدارةحاجةمحزدعلىوتمرى،لالهمشوىليالعر!ةاللفة!علموفعت

المسلمين،الجزانر!نالأطفالدخوللسةوكالت5.هالإسلاميوا!مضاء6البادبأموروثالمين

تحققالذ!القدمينررولمه/ه،4الرتمةور1882عامالمدرسهةالموافيدبقيومحتى

حدودتجاوزلم91!وعامابسةهذهأنإد.الوضعهذاليجوهرياَثثَثعدمهلمحما

هذهنلرتوقدالأوروي.الأصلدوي*طفاللاب!بة!ملة!نتأفاحينعلىه/ه،18

الجزانر؟ليللاصمارالمطرلةالاتجاهاتتمارسها!نتالقلالمعوطكيرحذإلىالمادة

يفعأن،اكسبالوقتلييويثك"الإلزامي"الحلمدوسهعاندومأاعرتمهولوهي

فاهجليوجودهيؤكدالفوقهذاوكان4،.المحمرينضوقعنيقالماالثكموضع

ويالمقايل،الفرنسهين،والحفارةالقافةوتمحد2،الفرنسةللعةالمهممنلالوضع،الحلم

رأمامالمحلهنن.والظلة،لياريخالمخضمةالحمةودضاَلةالعر!ة*،للمةالمطىالممصبالدور

الأقل،على،الدايةلي،الملمالشباكلهر،الحلمطريقعنالفَزنةليالماسةهذهثل

المقاومةاك!عتوقدياْخرىء.اويدرجةالمعلنالرفضحذإلىحتىمضىدلالحنرءبض

أمامالمؤخرإ،ليمصكةإلايكنلمذلكولكنالزوايا.ليالمريةاللفة!عيممحالليالللاعة

منالمحرومالفلاحمورةأنبحهث.المليالمحهطليسهَماولاالفرلسهة،للفةالطؤيالاكاع

فىلكإلىوأفاففلاخه*65،*لقدللاحأيكونماكث!اَالذيالمدتاينموو!ضايلها"رفه

اللمة،نخدطإنساناَالكولومال!،المحهطمعوالملاتايماس!كم،وأصحلته،لقدان

واندكتالفردسةاللغةمنمشمدَةودعابركلطثوالبردرية،،العاديةلعربتانغالت

جم!رانهمقارتهعديالهرالجزانريالمديةالنأناكحمة،هذهومنالئفهي".الطميلالكلام

علىلُرفت،المثاقفةهذهأنغررثاقفة،وأعطمهملرنسة،امحرهمايونسصن،اوالمراكشصن

الأصلة.ةللظلعمقانَراعمناياس

تثةم!ثكلةيطرحالعريةاللنهَاسحمالأنايصد،لثديد1عالوضهذاإلىوبضف

متؤىعلىتواجدالعامةالعربهة(نلىاٍلالإفالةالعاصة(،والعربهة-الفمحى)العر!ة

لانذلك،وبحكم.وموزابالقمائلفطقةليسماولاالاسحمال،المألولةالبرلريةمعالجماهر
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*كلفةاًونفية،كضرورة،المجمع!للاردقاءكوليلةنفهاتفرضالسهد،لدةالفرنشة،

نثواممَنايعلمينمنلأتلةالضهقةالدايرةفيالمحمورة،الفصحىالعريةاًماوابخز".المعثة

استخدامهاوُقفلقد،الظهرةليالأزهرأو!وت-،ليالزتونةجامعةليأوالجزائر،مدارسلي

لغةأنددالوطة.دالهويةالمطابئلعلمكطملةلشخدمإنهاثم.والأدب،القرآندفسرعلى

يحبأنعلههيكونالحريبدوريأقيوكدماوالبريرية،67الطميةالعربيةهيثظلالشعب

الحغهقة.هذهحساب

التعريب-2

أوالدوريدورالعريةاللنةدكئفايحرير،بحركةلداتالقالوطقالاندماجسرورةإن

معاولئمايافضحوارهاليالأمةباسماكطقدور(الكلمةلهذهاطاصبالمعنىهنا

الامحمار.

الأمة،لاسمللكلامالفمحى*للعرل!ة+الأرشقراطيالاخارأنللاحظاًنحقاَوبمكت

الأودوقراطيالملعنلفسهكذاويعبر،أخرسمنفذمحرَدإلىابهريته،ليالأميالثعب،تحعل

احتراممنالمحلمةغرالجماه!لدىمافملألاأيضاَاباسبمنولكنالظئدة.الطقةلدى

متناوله،عنبعدةواحد،آنليهيالقاللفةهذها!مرآن،لفةهيالتىالفمحى،للمةكبرر

الوطخة.مطلطعنللحبرروموراهويه،منيخزألاكجزءذلك،معومتنة

العر!ةه!اللغةضتهاانيمكنالقا!حرةالففاثلتحللعلىنقفأندونومن

ذإالوطق.ايحريرمعركةخلالاتحيذقاالقالأمعةعلىبالتأكدنكفيلالنااكضلة،للوطنة

والاسحمار،سقلال،V!6السطسةيالموفوعاتيخملللجماهريثفهي!علعمتملقد

السياسحن،المفوضينومداخلاتاطلايا،ليالاتجماعاتخلالمن6...وابظم،والثورة

.السجونليوخموصاَالمظومةرجاللحابئطمتالتىالأمهةمحولروسخلال

كرراَعدداَل!نوهكذاالعر!ة.اللمةلحلمحضضةمراكزإلىالأخروةهذهتحؤلتولقد

ييهشواأناشطاعواالبريرية،أوالفرنسةإلاتكلمونلاكانواممن،القائلمافليمن

سامتوتد.الآخرينمعلاللفاهمكافمشوىإلىلههاوالومولالعريهة،اللعةمبادى

راكلَالمحلهة.للعمطتحدووفع،العرقةالحواجزإسقاطليبهر،حذإلىالحادن،هذه

ضصتفقدوهكذاايحد.الوطقالضمنلحسابالعرقهة،الظتبينالطهميالخامن

المسامةلياكذ!منوبوعيالوطن،للحلقابللفسحيايدريج،المحلهة،العمبهاث

أسابول!لرمثركة،لمةت!قلفسهعنالقوىهذهللاققعَروقدالهلاد.يتحرير
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حقأ.خلا!ةفمةذاتاللفةأنوالضحاكخيأناأمبحتفدالجممة"ا-لأفا*إنالالمالى.

الجمعة.طماريةليتحطقدوالعملالكلامأنرذلك

آلات!أنرأتو"العروبة"العربةمدرسةودخلتاللاح،حملتالقالأمةل!نوهكذا

التى"العرب"صوتإذاعةمنأصداؤهاوانقلتمي،المحطإلىا!لهجمنيايدريجتح

ايحرير.حربطرالد-في،بميثوعإلهادغالجزائر-ل!نبهرية!نت

يومعاَ،يحقق!نالذىالجزائر"هـ*صوتالسَريةللأذاعةلاب!ةكذلكالأمروكان

:يقولإذفخمةبكرارةوالمدرَكبه،المهمومىالعد،الصوتهذاحولالجزالًرينكلنآخي

الملحمة،ماهةإنشاءلإعادةيكفيهذاو!نايحرير...+.مدالع...جق"رشاثى...

!لك،إنسانلكلالأيثاح،لجشالسرِّيةالرسالةونقلالمسقح،ابفاللييومهأايجذدة

المذياعحروفهايُرذدالقالعربةالجملأما07،والخالالواقعتآزردوماَيُعَذّهاالقالرسالة

معركهليالوطنصوتللجمحلابشةكانت!مد.لفهممِمابهرثُخس!نتفقديقوة،

اللنة،و!نتنفسها.عنالظهور،إلىدعودالقالأمة!ميركالتافافىلكمنوأمحرالمحزرة.

.71المشعمِرإلىلابشةأيفاَ،لاعلةإشارةالمشعمَرين،كلوحدةرمز

ونراهاالاسحمارية.والسلطةالمسحمَريندينحاجزأأقامتالعريهةاللفةنشطتوكدما

ابهرعلههايخنلقالذيالطلمهذاإلىنفذلكيايرجمخدماتعلىالاعمادعلىهذهلرغم

نفسمندوحدةالأجيالاسحمارانسجامدقابليأندسمحالعرويةل!نوهكذا72.لامحر

"الناير+عنبه!روكاعلان،المحتلةالسلطةكادقومالقالدمجمحاولاتلقايلأفاكط،النوع

3+.أساسيفطقتبريرعها،مبًرهيمماامحر،المحسوسةالفعللردودابدائةللمفةَوتقدَم

الوطنى،ايحريرحركةسهاقليدخلاعدما،والإسلامالعرودةإلىالرجوعايهسبولقد

المعركة،ليكم!لاحبدتتماهقمةُهيحهثمنالعريهة،لاللعة.الأولىدالدرجةسهاساَمعنى

ابظلوحيمن!ماندهثلأ،زكريا،مفدياشمذولقد.إبداعيخلقاداةبد!مماامحر

بالعر!ةيثعةوح!يابأغانأوحىقدابفالهذاإنثم،7.الجزائريلل!ثبالمسلَح

البريرية.وداللمة،الدارجة

نوفمبرأول!انأنتسىألايجبأنهوكطأيفأ،بالفرنس!ةنفسهاعنعبرتالجزائريةولكن

الوطةالمفةتفيألايجبف!نه،الفرنسةباللغةأولأعطاقدالصوماممؤتمرد!انوكذلك!كوأ،

أعمالفلالمدوب،أوكارقزالتىالأعمالأنريبولاالمسحمِر.بدفةعهعُرنغاليلأدب

أعما!ا.أعمقومن6لرية،الجزالثخمهةحساسهةمنمادقالشمدإنماثلاَ،،ياسينكثبَ

كلامهاوحدةدونتحوللالظقايوعلُذكر:أنالجزائرخصوصةُثشحقأيضاَ،وفا

اسحمارقيمنأهلتالتىالعريةفاللعة.الوحدةفذهرمزإلاالعريةاخارومالفها(.)أو
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قد!نتو"الوطق.للأنعاشالجمعيبالمثروعمصرهانilفذلثركلفيروه،مانع،طويل

بعضلييعطهاالذياللطانهذافقدتقدلافاالوطق،ايحرربمشروعممرهاربطت

75.وايممةاطرزتمةلاثاتفة،نلرأالأتل،العرلةالبلاد

العردة،اللفةأننرىمابمقدارسقول،ي!ثكلمفائلة،فظوراتعلىالوفعهذاويُطلَ

بمثروعالصلةولقةنفهاتجدبلداقا،ليكظيةمقبرة!عدلمالشاسي،للمطلباطافعة

الأهتمال!ثيءهولمحماإنقادها،أمكنالإسلاصةالعر!ةالقالةأننجدالجزائر،+لفيايحرير:

عدوالاتوناكالظلاميِ.الفكر،ومفايدالأمةوعقاتالاسحمارىالاضط!درغمفعها،

لييُدخل،روحماَوتجديدادائا،لكرياَعملأ،كذلكقخيالقوايمثل،الدمجشاسة

ا!لات.جمحليالأصاصةاطديثالعمرميهسماتكبر،حذإلىحساله،

لمهمةيميضعأنعلهه!نإراخم!اَ،ولاعمقاَ،لايكونلنالجزائريةالقافةلعثلكن

والاتطاعة،الاسحماريةالئنهايةمحلقاَالحضقيقدرهاوسهكونالضلتين.وابمةالملاعمة

اب!رومنالجزائريللشعبال!ملايحريرعلىيقومأنهأيالجزائر،فيال!ملواج!الها

الاسبهاد*!7.تعودومنالأيخي

عا!قعلىالملقاةايحروو!ةالمهمةللكناسة،لدرجة،الطويلالكلامهذاويوفح

"هذهإلىايربوىللمعوداثملةبالإم!!ات6بالفاؤلويسمحالاسلا!ة،المريةالقافة

ايحررو.جهة!لاثلا!طالثالقوالعلمهةالوطنةالقانة

الظفةإلىالاعتار6لاعادموازدأالحريببهدكانIIإإلاتحققلنالإه!نةهذهولكن

دعدالهومهة،المماريةليبالِعُالوريالمشروع!نإداوةلاالبريرية،واللمةالشعة

يلاحظماعلىأنه،رلك.الأمةلياصةللقوىالحقفيايحرَرأىابهائهة،غايهالاسقلال،

لهذها!مديمة،وعاظتمهاالوطةللظلةايحر.سمعركةُلَرُذلأنمماللاا!أ،لالون

المورتركأنيمبهيلااباس،يينللمخاتاصاسةلوزبعwp!إلىقدفالقالمعركة

الاسحمارزوالناكيكنلم،المعركةبعدلعديل.أىدونوتحواها،ال!ثعبلهذاالفالمحة

الظلةالطهرةهياثوريةالممارسة(نوالواقعايفأ".المسحمَريحفيانجمبلل،وحده

م!ثروعت،كاملعلعهولعالحققيمفاهابورمميالم!ثروعقبالئهيإئاساسهة.الأمحر

مأايمادية،أمسهاسةا!لتسواءابلات،كلدالوطنوايحررايحريرعلىا!ملالمة

نإالوطق.ايحروويالعمللمشروعالطويلةالسلسلةمنحلقةإلاالحريبرلىلقالة.

ابوري.الم!ثروعثرعةثويىالقهيهذه،الكلةمفة
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الثالثءلجزا

اوطنيةالماثرومحية





+ابورةأن:هوايحريرلجهةالأساسةاليكعاراتمنواحدأأندلةالمصتطمنيى

الناطقةالصحعفةعنوانغتموضوعةنراهاالقالجملةوهذهال!ثعب".أجلومنلالثعب،

اله+*صحفةعنوانتحت9491cعامفذ،موجودةكانتابهد،أى،الجهة3لا

الالتمراريةإلىهذاو!شر".الحرةالجزائر8هيالقالديمقراط!ة(،للحرياتالالتمار)حركة

محرديستالاشمراردةهذهلكنايحرير(.أجهةطLN3واهـاهـ!هـ+ولدينالمشبقا!

"ابورة"،بكلمةتوعُبرالمسلْح،المراعأدخلههامأك!ضأ!رأ!مميإفابلككرار.

لأ-.Dا!عحهفةلالأخذ!لتالقالجملةعنالغائبما

بصورةدوفحأنلناكسمحإفادلقمصة.قعمةمحزدالأولةالايضاحاتلهذهويس

درثالأخرر!هذهأنوالحقالتحرير،جهةليايجسّدةالوطنةالممثرو!ةمحوىألفل

الق،الجزائريةالوطنةالحركةتعبَرتالذيالوطقللعمللطوعلةlايجرلةمنالبهر

ايحريرجهةحملتهالذى،المطلبوهذااطر!ة.إلىالجزالريالشعبطموحنفسهاهيلُفل

بدا,وهو6مصرهاكقريرليال!ثموبحقمدأ3لاالد،ليواللاحيطاهر،عالقها،على

هذا،وعلى.الدولةالعلاقاتمشوىعلىالعثردن،القرنمناكفيالقم!مهذايُمزالذي

مثروعيةتملكأفابحق،كدَعي(نعلعهاابدأ،هذااتمارأجلمنناضلالقالحركةلان

قو!هيحثمنثم،الماضلبضالتالعةهيحعثمن6الكلمةلهذهالمزدوجدالمعنىلاريحة

4.اطريةإلى6الفرورمنوتمفياكريخ،اتجاهدلعملُثقذصة

،الأعمالإنلل،ابدأعلىالممادرةممردعلىيقمرأنيمكنلااكريخ+"اتجاهل!نوحقأ

إلا!قتىأنيمكنلاالمشروعهةن!نالأخرر،المعنىولذاالمظصد.منحسماَابهراباحعة،هذهمن

2.اياريخمحكمةعنمدرقدالحكمويكون،عملهعملقدالزمنيكونعدمايعد،فما

دعزيزعلىلساعدإنهاالحاضر.بريرليلاعلةقمةللم!ثروعةلانهذه،لحظظليأما

الأكبر.العدددفلوالفوز،القاعة

أجلومن"بالثعبيثبهة،ممثروعةكذلكنقولولكنداركلية،مشروعة:ونقول

الديمقراطيالأعلىاثلمنلُشمدإنماايحريرجهةلاتامتالقالتحريرلحركةالثعب*.

الذهتمز،لافاالحركةلهذهالشيةالمفةاًما.الشعبليالمشروع!ةمصدريفعالذي

هذهوكبرز.المشتركلالنظليالبلاد،ليالشبةالطقاتلمختلفجداَالواسعةالمشاركة

مظهراتأو5791Xيايرمن،أيامالثطنهةافرابمل،الحامةالشروطيعضفياثركة

طقاتلكلايزايدةالتعئةهذهولي،الدائمالحضورليابهرتفَحولبهي،01كاوديسمبر

.السلاححلتاقىالأمة
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إلىالعم!قالطموحعنلُبَرمابمقدارِلا،وطةمئروعةالمحروعةهذهل!نوأخ!روأ

ابطممواجهةلى،الأمةهذهلروزتحققمابمقدارولكنفقط،،الأمةهذهلدىاطرلة،

المحزر.النفإلىلاللحوء،العمليالواقعليأيضاَهينفوالذىنضهاالذىالاسحماري

ل!سبولا/تاقضان،كأةكءمحأوالشرعةأ!ل!ة!أ،،4المشروعةنجدالاطرهذاولي

مثتركة.معركةليالأمةأفرادكليجدإنه.جمعيابفيوهذا3.هذهنفيإلاقمهاللك.

.لورىبمثروعمدعومةلافا،الظ"لمابطامعلىالقفاءإلىهذهقدلىماوبمقدار

بمداايمههدى،الدملليصاهكامامعأكثَلاناثورى،والمثروعالوطنعةلالمشروعة

رؤ!ةأفأهمعيلل!ط،و،الممارىللمجتمعثعر!اَ!فيلاالذي(الكالة)اوالكلالية

ناؤه.-كلافىالذيللمخمعمسكلة

علىويجسَد،الحضقي،معاهليحروو،الجمعيالمثروعهبالذيهوابدأهذاإن

+لنص!طمحلاالقاثورة،إلىايمردمنالكفيالانقالذلك،الجمعيالفصرمشوى

الى.لهذاالمشخَمةالمهعن!ثحهيلل!ط،اماإ"
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الأوذالفصل

الثوريوالمشروعالوطنيةالمشروعية

واع"تملكولإعاد!الجماهرامأمالاَفاقلفغما،حركةكظء!عنابورىالمثروع!عئر

معطردياَنسأالكظء6هذهوتبمماريحة".زولمت+وفعإلىجمعيولاردقاءلممررها،

الطل،لطيفعالذىسن*اللا*المشروعسعةمععكلطتاسبى،المعلنالمضروعفة

ايجمعوفروراتالتكتعكعة،الاعغاراتوراءفمن.إنشاؤهيحبالذىالم!قلرلككل

اثوريللمثروعالصححالمضاسهي"اطفي*و"+المعلَنلينالقالمةالجديةأننجدالمماثر،

مشروعت.حدوددرسمالقهي(فىكما(عمال،منول!وملعما

والإخفاءالمعلنالمشروع:الأولالقسم

علىمقمورايحريرجهةمحاياتليالمعلَنالم!ثروعل!نبموص،,إلىنالرنا!نل!را

كلركةكملماعلىالاجماعيعكسوهوالوطق.الإسقلالهوالذيافدهـالأساس

هذابشبتمإنما،الأمةليالوطنعةللقوىقمعمنتمماكلأنواطقالوطق.ايحرور

!ممي.بألهعلطحمُكمالذيابطاملمقاومةالعدوَ،نفسأمامالولولىهذا(يالموخد،النمر

المضادالمشروع-،

لابسةالمفادَالمضروعمننوعاَالمسقح،الراعبرةخلالايحروو،جههةممثروعو!ن

عحإنسليكمرجعيوفعالذىهوالاسحمارىلابطمعلهه.القفاءيرادالذىمالنطإلى

الحير.هذا

اباس،لينبايم!زئصفوالذىالاسحماري،يابطمالمفروضالموثفيجاهوهكذا

نإامازات،ذاتكازية،اقلةتجلِمنالمحينال!ن.سريةعلىواهمنة،واللامساواة

ودضمند-فيأوعرقي!زكلعلىكقضيصضة،يمقرامةإكلامة!عدُايحرووجهة

الجمهع.ينaالماوا

الاسحماري.للاسكلالنجةاعُبرالجزائر،تحيلفلانالاقحادى،المسوىعلىأما

6.السادذاتالمسقلة،الدولةإطارليإلاتتمانيمكنلالللاد،نمةأيةانرلكوعلى

ريةموضع!ظل،الاتحاديةال!ثؤونليالاسحمارية،السلطةثخذهاالقايدالروكل
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لُعرضالتىكلك!نتولوحتىالقاثم؟ابطملحدمةإلاوأخرأ،أولاًقدفلانهي؟واقام

هذاثلولي.المحرومةالفئات6ح!امشوى!رفعأواللاد،نمعةعلىلساعدأفاعلىرش

محاولةكاَخرراعتُبرايحرلر،جبهةقيمنقشطنة،خطةأومشروعأدينابظور،

ورأت.الجزائرىالاتصادعلىال!طرةإح!م،شمرةبمورةبفسه،لفمنللاستعمار،

لساهملم،أقمتالقوالصناعاتاططة،هذهإطرلينمتالقايوظفاتأنالتحريرجبهة

وطَفواالذلنالدرنسحنن،الراعالمحنإغاء)(يثيلمن،نو!امنموجوداَ!نمال!غاءإلا

بمحاولهالشعة،لخطةلرنسا.تجاهلبلادالايصاديةايبهةوزيادةالجزائر(دأموالهم

!رلطمحنهة،موسطةطقةوخلقت6الفرنسةللماعةاشطالةجُعلتالجز!ر،ليايمفع،

؟5الاسحماريةالسلطةيدىلينثعة6ناورمحلةَوكشكَل،الفرنسيالاسحماربممررمصرها

لإدامةمعذةحربكاَلةأخرأ،بدوإنمااطارج،علىالجزائرانماحزيادةفبمحاولتهاوأضراَ

الجَديد.لالايعحماريسمىماطريقعقالاسحمار،اتهاءبعدحتىالاسحماريايسلَط

!ؤدلمالاسعمارممي،الاسقلالحركت،دوافعمنعنهك!ثفتماعلى،الادانةهذهأنإلا

جهةإنرالحضقةالوطق.الاسقلاللآفاقميَنة،آفاقأيفغمفادمشروعإنشاءإلىمطلط

اسخالةب!انعلىص-إنماالجديد،وللاصحمار"قشطيةططةنقدهاخلالمنايحرير،

الاسقلالغرمنسلام"لا:االطنلابدأعلىوالتأكعدالايعحمارية،السلطةإولرلينم!ةأية

وجودعدم!قلماوهذا.الهدهـالأساسيهذاتحضقيحَلقأنيجبثيءفكلا"الوطنى

لاايحريرجهةلموصأنونلاحظالاسقلال.أمامنمغالقالمرحلةيهم،مفضلمهاج

،"ذاكوانه:الذكليلالنص.عامةخطوولَإلاللمسقللفعولاقاثرة.معلوماتإلاكعطظ

دولةفطككونمصرواَالمسقلة،للجزائرير3ا!هد،منابافيالعددليئشروالذممي؟"نحارب

ويحبالاتجماعة،والمدالة،الفرديةالحرياتف!هاثُخرَماتجماعة،ديمقراطة،،جمهورية

الاتعادية.اينمهةحساب

7انتاجوىفظورمنالأخ!ررهذاإلىئظرولقد P 403 uctivisteدمورخلالمنيلامح

المعدنة.وعلى،الصحراويةلطقاiمواردعلىكأمسهيرادالذ!والتمغ!،الزراعيالإصلاح

وقفثروطو!مريفالمستحةالمقاومةنظ!معلىحديثهيقمرالموماممؤتمربهانلكن

ابار.طلاقاٍ

لىاٍالموجهةالاتقاداتومع،خاصة،9591عاممناتجاراَ،ايحريرجهةوبدأت

قئمالقالمشكلاتمنعددحولمواقفهادوضحددريجهة،بمورةددأت،قشطةمشروع

وهكذاالخارات.انقاءيُتنالذمميذاكأيفاَهو"ايظد+مدأأنغرالمسقلة.الجزائرمصرَ
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ابموذجإطزاحسب!أ،يخذدبأنابورىللمثروعالمجالسفسحالجديدالاصحمارإدانةلان

بهر:درسعلىكله،الجزائريالثعبنظرلي!ثمل،ق!ن!ة،ثروع"ل!خفاقالرأعالي:

نفسها"ه.لتمةالرأممالى،ابموذجغررأخرىنماذجعنلحتأنالند،جزانرفعلى

احالاطرهوالمفزوالوحدالاختهارانعلى"ابمادج"كلمةليالجمععنةاخارولدل

الكولونهالةالملكة(يمحارلها!تجبالقالأساسةا!موىتحديديسمحلمحوالرلض.أو

نإثمالجزائر.ثرواتمثركفبليكل!هطايحدَين8،الفرنيها"لميوالر(ممالالكة

ويُبرزالوطق،ايحر-لراًجلمنالنضالضمنهكذا،!نطوى،الرأعايةالنىعلىالمفاء

دوماَالأساسيالعدوواضعأدالرأعال!ة،ونهيبالايحماريدأالذى"ايفاد"بدأانقال

الوطنة.الجماعةخارج

+الاَمال5أوالمنظورات-2

يثكل،الصراحةقللةبدو،السليالاختارهذابعدمنايحرير،جبهةل!نلكsمعو

واحدأ،لقاَهاكلان،نعلمماوعلىالمسقلة.الجزثرمسقلئلزمُلرلاهجتحديدليخاص،

مقالإنهإلط.يشاوأن،الشبلهذاويشحق،،العامةابظوراتبعط!يعزفأنيحاول

لفةعنواحد،آنلياثمالهذاويجثالاكمادي".4"نمؤنا"ممماتعوانهللمإهد

يشوحياثمالهذا!نول.الزراعيوالاملاحوالحن!هع،ا!طف،وساتالجماهر،

للظعدةالفعالةوالمثاركةالجماهرر،دعئةعلىيركَزنراهف!تاالديمقرا!ة،المادىمنأل!ره

بذلهالذيالداخليلالجهدلت!قأنيجبلتنة,هذهأن-سىانهدلك42!اللادنمةلي

.العونمننوعاَإلااطارجةالمساعدةدكونانينميولا،الأمة

ايول!!وجه!قشفدس!اسةالأخذويطلبالطاتاتكلدئة!فياجمدهذاإن

الذىالتوجطيفرضسهاسينطامالأخذففعاَيعقماوهذامخة،لوطفاتلىاٍالوطق

الجهدم!دأيطرحابصل!ن،والزراعةالمناعةلينالاخاريأبكانولما.الأعلىمنيريده

إتامةعلىالطويل؟المدىعلىايمةدالأملويُعلَقابلين،ليتم(نيجبالذىايوازي

أنهالااساسهاَ.محركأدورأللدولةيجعللانهاباحهةهذهومنومعد!ة.كطويةأساسعةصناعة

الزراعةالملكيةتحديدمدأيطرحلاانهوالحقالإ!احات.دأهمالزراعيالاعلاحيميمن

الريفي،الإتاجليالرأعالهةللعلاتاتال!ملالحذلىبد(أيفاَيطرحولبههفحب،الفردية

eعوداثرةمنلمحرجلاأتاومحيحللاس!مار".الجماعيللطمايحف!ررإلىويدعو

يَخرجُايزامأيخشحالزراعيالاشثمارلجماعةالوافحا،خارأنإلاالطمة،القواعد

.المألوفالحذرعنcبوضو
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مرعلةخلالإوو6الإثاردكررتَالقالموضوعاتاهم(حد،الزراعيالاعلاحأنومع

وموستعلققلتحلل!،لعلمماعلىموفوعاَ،!نقلَماالوطق،لالهالتحرور(جلمنابفال

43.ايحريرجهةجانبمن

علىاكسات،كلليإ!ه،مشاراَالأدهان،كلليماللأ!نالزراعيالاصلاح؟نومع

الاعلانداثرة؟لكمعتجاوزلملاله،الاستلالمحدلااثطميجبالقالأصاصةالمهمة(نه

الذلنالسطسون،ا!وفينلرلامجليداخلأكانو!مد.الأملعلىوالمصالرةاثماصد،عن

اثطرنةالدراصةصللدور،الموضوعهدالي(حادلههمجعلواولبههممح!رراَ،فطثحوا

وكودا.ممر،سماولا،الأخرىالطلمدلدانليتمالذىيالزراعللأملاح

علىيُركدأن(جلمنإلاالزراعيالاملاحم!ثكلةإلىالمومامهوتمردانيشرولم

إعلاحمنما"دأنهالقلاللالمداولهفعالاسحمار.ية،للسلطةالزراعةالسطيعةضعفمواطن

(وفحيهدوالاضاء""عمالةإنللالكولونالى.".ابالامطللي،ممكنحققيزراعي

ليتمَتالقمملدات(،)ثحة،انفةالطبةدابهد،متالمنحُذفعدها،نوضح

الكطويةالمخاتنحوايحوعةالضعة!وخه(نيكفيلا"ةنهاكلى:اثمطعيوغلافا،

6لالفرور.الزراعةالأرضتجزلةحذيلغلايزراعإعلاحوا!ام،الزراعةيجهزاتlو

الملكطتلمملحةالزراكلايحدلمثككونألا!ثئاإداجماعاَ،الزراعيالاتاجلجعلمُلخة

".الآنعئعر!ااقىابمزمنايخلنةالمسكل؟تليالزراعةتركو(لاوايوسطة،الكبرى

6لرالجز"لفيقول:،الذىركرلاهللذىاكلىلا!طعإلاالموفوعهذاصليح!ظولم

غسينلياطلَممدالنلاحين،منالشبسواد!كونحعث،الأخرىايخلفةابلادليكط

كذلكنهييل،الأموالرؤوسنقلمشكلة!طيخهيلاحلوهو،الفلاحين6حاسوى

ينالمؤح!يالجدٌالزراعيلالاعلاحالجزائر:نمةم!ثكلةهيالقالأويح،المثكلة

45.للجزائر،الضرورية.الحنعلاعلههواثورية،الروح

؟لك.متطمة!طوطمرسومالاسقلال،يعدللمحهيدعوناالذيابشتلانوالحضقة

كط!قالاصقلال،4يعدالوريالعملتالعةضرورةثل:دوضوح،مذكورةالممادىأن

ليالر(مالىابمورجواطراحالاتجما!ة،العدالةوإكلامةابلاد،ولمغ،الزراعيالاعلاح

الايثزاكة.بئيعنصراحةالإعلانددونولكنايمة،

محزمة،كلمة(فايدوإر.47لُحملتلماالأضرةالكلمةهذهف!ن،فىلكعنوففلأ

داثللموفوع,صلطويليتاكل6رإ0هنخولاَإللا،6الاشارمنال!دبأوايحدثيحذر
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1انحينعلى6والانقسامالاخلادئهاطينروقظمماايحررو.ج!هة JAII،المثزكلرثهسي

الوطق.الاسقلالهوطل،الجمعفي

يحملإنماالوطق،ايحرورمعركةخلالئمنأونماالذيابورى،المضروعلانوهكذا

روجعاليالأصاسةالهمةو!نثللاصحمار.والمعاديةالوطعةالإيدوولو!ةعةَ،بالجملة

لكيعلطنقفيأنويكفي.المطلقال!ثريُنلالذيالكولونالى،ابطممعالفادهيإيي،

يدو،الذكليالاسقلالعاعةعلىيوقفالمقللىنودايالىنهات.الام!كللأنفشانفتح

الاثي،!أقيثماولاَ،فالاسقلالالاَمال:لكلالسحرىايحققوكأنه،ثوريةلا6ولمور

.اإضالةكمجرد

الايكلالسليماحولاباتثاتل!نالمسقل،على"الحمهة"منالرغمعلىألهلهد

الأساسة،الاخقاراتوفعت(القهقرىإلطعدلا)إنإفالتماماَ.غائةثكنلمالوطق،

ولقدالمسلْح.المراعاندلاعمنصةعثريندعداي!ق،لدهيالقالكبرىاياموع!ت

الطلاب)اتحادالأوجعماسماولاالض!قةالأطرليضركاَ،سزيةدمور!،اكثتهذهجرت

المضماطارجيولدهخلالمنهذا،إنيل(.العمال)اتدUGTAوا!الجزائر!ن(المسلمين

4.ا!عة(ْهذهحتىممهولة!قريهاَ)طلتابموصمنممموعةاكا!أعاموفعتد8"لونسلي

لواعدلطوضعتجدأ،ودقهقمفمَلزراعيإصلاحم!ثروعابموصهذهولشمل

مؤيسماتلهاحُددتللجماهر،دسسوعهعالأراض،و!وزيعالكبرىالملكةتحديد

يثعة.ولجانالتحهق،دورلها"الزراعيللأملاحعامة"مفوضةوفها.الزراعيالاعلاح

مكلَفونساسونمفوفوننالكوأضرأ،الاصلاحهذاتحضقمكلفة+الزراعيللإعلاح

إعلامة،(مةلعرهـأيةولم،الطلليابموصهذهيضتولقد2.والَشهطهايسحسبمهمة

العظئدي،الإنفاججهدعلىل!ثهدأفاإدإمالها،يجوزلا!مة،تحفظإفارلكومع

ابقابر.اي!ممشوىعلىالاصوالفكرر

الايصاديةابدوةلأعمالالمحلق(الزراعيالاعلاح)يعابمالذيالقسمإلىأ!اَ،وب!ثر

وتمهَز24.ايحريرلجهةلرنسانروعمن).له.د(الجاسالقملدعلى6291Xعامابصدة

فىعاد!التمحر،ومحارلة،الرىمكلاتيهحثكدماالفة،الفاعلعلىثثرصابمى

و-لدعو،الكروماكلاعصاسةحدوداباسة،لذه،ويرسمهجرتا.القالأرافىإلىالزراعة

الطلعةتالمطلأن،يقولماعلىودلك.القفةالعا!ةاطمورإتاجإلىاجمودلوجعهإلى

اكلرلالقطعوعوائدهاتوية،لدرجةالمفاربة،لهاوتمكنأعلىبقمةنسحأ،لاع،االعمة

الغاعةالزراعاتعلىالإتجال،أخرىجهةمن،يفرضلاله،الزراعة!محح(ما.ضخمة

(....والحَلْفاء.والفلينوابسجة،العذاثة،)كالماعات
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إحماءوأولها،الرئسة:مراحلهيرسمابصف!ن،نفسهالزراعيالاصلاححولأما

الذينالجزائريينتحمىالقالأرافيوممادرةالعوائد،السهلةأو،للزراعةالظيلةالأراضي

أراضيوكذلك،الدولةإلىالعامةالأرافيورذ،الفرنسيالاسحمارمع!عاونوا

لحدَدأنعلهنالهكوناكنعةالمرحلةولي.الكبرىالشر!تملكةونزع،الأوقالى

.الأرضوطجعةالزراعةلوعلينالملاصةثمالأرواء،السهلةاو،المرويةالأرافيمساحة

ضرووفيإلىدنالراندمميالمسصدإ،الأرافيدوزيعمرحلةأ!،المراحلوآخر

يالمعنىملكةسنداتتوزيع،الأرضإلىالفلاحهن!عطثىإرواءفرورةبهركين:

جلأي،الزراعيللأملاحالأساسيالهدفتحقهقوفرورةوال!مل،المح!ح

"الملك!ة".قمةمنبهر"العمل"قمةطدرازإتاج،!عاوناتجملق،جماعةالملكة

الفلاحون!ن*وئنالإتاج:كنطعمخلالمنالفروري!ن،هاتينبينالمصلحةعنويجث

الطونة.لواءتحتجيرافممعالمشتركالعملمنيخعهملنفذلكالاْرض،منتطعةيملكون

لانوهكذا.الزراعيالعملليالاشتراك!ةللمفةأولمااشعداداَ،العملهذاكوس!قدَم

بهموذجاكلبة،لذهالصنى،اثالويُذكر".المقللل!ويسهُعاأوشحذد،الوظفي

منأنهيقدرونالمشروعأصحابأنأيالانسا!ة.والعواملالاقحاديةالعواملدينللائلاف

الإملاحأنفىلكدعمله".!قومأنالدولةلريدماويطلبيرغب+العاهلنجعلأنالفروري،

يقومإنما،باعيائمادإولرليداخلاَح!أ،مخاَالعاملمنينث!لمأنيجبالذيالزراعي

لطإلطيشدالقالدعامة!لك-لزراعي-الطملهذاوسكونالانسافي":"ايوط!فعلى

أدركتديكونأنهلاعتارللاشتراكةداعةإلىيتحولأن!دلعمابسطحأنهإذ.القدم

8.مثخمةبمورةففانلها

هذهوليالجماهر.لعئةإلىويشد.ديمقراطيأساسمنمشوحىأنهابصمنويتبين

رفالك،الذكة.ا!موىعلىالاكمادضرورةنؤكدلكي،المقالمثلإلىنعودأيفاَالمرة

بئكلمريحلأنهالات!اه،يلفتالذىهواقمادياَ"22الجزائردرقهةعوانهمقال"خاعبة،

نراهالأمربدايةوليالمسقلة.للجزالريحورهاالقالاتمادية،لالحاراتيحلقلهما،فاب

23،خارج!ةبمساعدةجزئيأ،تموَلنم!ةوبينمحض،داخليعملبينالاخارمشكلةيطرح

الرصاميعلىالاعمادعناباثةالمظطرإلىأيثارأنبعد،الأولباطليأخذونراه

خاص،وبشكلا"دية،الام!نهاتكلثئةإلىيدعونراهابالور،هذاولي2.الأبخةه

لبلاد.ابشريةالإمكانهات
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علىوالففط،اطارقي6ايجارمراتةالىقدفتايةصهامةتجقيوصوهكذا

عاملهوالذكلطالصلي،ايوظفإلىوكذلكايوظف+،2،إلىاللجوءوفرور!الاسهلاك"25

.27"القدمعواملمنأساسي

تاولللوالأطر،،المنننثياوللاايرك!زأننلاحظ،الأخرةابقطةهذهوحول

يثأنهنلكون،الاتماديالعمللأم!مأماالعمل2ْ.لرتةطرلقعننشتىخاصكشكل

القلة،الماعةفروراتلينالالسجامتئينكسمحو*نشط"n،:،3ْ"ستنرتح!طط

34.ابلادأىءسائرإلىايمنعويَمُدَاطضفة،الماعةوفرورات

إلىثيءكلقبلثشد،أنالجزائرنمةفعلى.الزراعةيتاولإنماالأكبرايركهزأنلهد

وهذاابص.ليهاماًم!نأيثفلالزراعيالاعلاحظنالشبولهذا32.الزراعةدثط

الهديةالطريقوبين،العنفةالمنعةالطريقدينالاخار،إم!نعةيعرضالذىالآخيرر،

الزراعي"فالاملاحاثانة.اضرار!عداد!دالأولىإلىماثرةغرلمورةينحاؤ،اللمة

بمورة،أمرهويطول،المالمنالكخرويكلَف6الوقتمنالكرإلىتحاجالسلمي

الفروريمنأنهويرى،للارضالجزائرلِننالفلاحينكعطثىعلىويركزفها"33.فاصلا

.الأرضتملكإلىالحاجةهذهءإروا

المساحةمنأدرالمساحةليدكونأنلأرض"لالس:الملكةتحديدمدأيُقرَرولبهه

عر"!ومنيثمرهاأنيجبالقللكهنمساحةأوسعأوواسرول،الفلاحلإعافالفرورية

لالهوبالمظدل،.الملكةهذهفهاشزعالقالفاتو!ديدالملكيةنزعمشكلةيم!نأن

همعثهم،كئين!!عةأرضاَسلفأ،،يملكونالذينالفلاحين"أن،ملحوظةدفالة،يوضح

!صنعند،خامةإيثارةيشرنراهوأضرأ"35.جديدةأراضِعلىيحملواأنبخفيلا،وأسرهم

الراماَأمحروكانواع!ررهم،هنأمحرأصجواالذينأوبكإلىالأراض،ثوزيعمنالجفعينفئات

الذينللعسكرلنِنمهابقطعنحفظأنيفيالأرافي،توزيعللدىغررهم:منايحريربمعركة

"،3.الثورةقفهةأجلمنشهداء،سقطوا،الذيناولنكوتامىولأرامل،العلمخدموا

لي،بسمحالذيالحاون،أسلوبتجارنراهايظم،م!ثكلاتابصياولوعدما

فىلك،بعدفقللاَقللأاللجوءثمالجاهزهَ،الإتاجلوسائلالعقلافيبالاستخدامدرجاله،نخلف

علىيُركزَل!نهوكذلكالمفرة*37.المليهةمعيش!جمأنيمكنلاالذياطديثالأسلوبإلى

بالاكمال"3.المكلف"المرثدبهيقومالذيواكْط!روالمنهة،ايثهأم!ة

جهدلي،اكسمنالأكبرالعددمسامةإلىالاعتاردعينيخظرالذىالنمنيأنونلاحظ

ويم!لص3،الجزانر!ي"ْللشعبالاجماعي"القلعلىايمورةالاَمالكل!لقلوطق،pالحصر
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طظتكل،العملليلشركأن،الثعبطظتكلإبحاجلمنجمب"أنه:القولإلى

الايتحاءل!نوهكذا.0للجمح"لابسةنفسهاهيالتضحةلكونأنيجبإدالثعب،

والمشاركة.الاسهاملطالمساواةمدامعيأدلفالديمقراطي

يذكرللا،الطلليمحبر!نقاطأء،الشيدعضمطوذكشكلذكرناهالذىالمقالهذاويدعِ

يمتلفولكنهالمسخلة...للجزائراثمملاقمواخارالاتجماعي،اينئثلشئا،كها

مرحلةللي(نيجبالقللطلطتإغالمنايحريرجهةنصوصلينراهعمالوفوح

الاسقلال.

ايحر-سجهةبرىالاسقلال،عبعحةتطرانالرممي،المشوىعلىيجب،أنهوالحققة

لجهةال!ريالمثروعنرىلقط،وعدئذالوطق،الظءلمرحلةبرنامجوضععلىلعكفُ

الجزائردطلعاتنسحأ،دق!قةدمورةويرسم.الألوفاييهمفيعادلَهيميالفالتحرير،

المعرولىالث!عحة"44الديمقراطةابورةَيحققيرنامبممشروع"علىمُؤتولقدالمسقلة.

ليالوطقللمجلساكا29جوان-مايسدورةلياجماعأ!مويا"طرابلس"برنامج3بابهر

6491.عامحتىالاسقلالدعدالعظئديالاطرسؤلفالذيهوالبرنامجوهذاطراللس.

آخرينبمثروعينمحواهنقارنأن-طراللسيرنامج+اتجاهنعرفأنشئناإنبخاويحسن

42بوفالىمحمدوضعهالحرير،لجهةلرنالرعياسمللمجل!أحدهاقُذمللبرناهج،

!ولرلمفرنسافرعمشروعأن،والواقع3".الجزالريالش!وعيالحزبتجلمنالثافيوقُذم

نحنإر!اولكن.فىلكمعلأليررأ(تلكانال!ثوصننمشروعلكن".طراللس"لرنامجليكثراَ

عنطماايفاد،طريقعنإماألضل،لثكلنشخلصلكيفذلكابمين،هذينإلىعدنا

نعرفلكيأيضأوذلكالجديد.ايحر!رجبهةلمشروعالأساسهةالقوةخطوط،القريبطريق

والاشمرارية.القطيةدينالظئمةالجديةفيالمثروع"هذا"اتجاهنغعأينافضللشكل

والاستمراريةالقطيعة:اكفيالقسم

ابفالخلالالتحرير،جهةتجربةفيقطعةلوجود!ولأنالانسانينرىإنهوالحق

نحنإنهذاالوطق،الاسقلالمنايَرالالدى،الألقليدتلامحالقكردهاوبينالمسقح،

ايحرير"؟"لجهةالسهاسة*ال!قاثصحرلطراللس"،"لبرنامجابقدي!ايحلهلإلىعدنا

".لثورةالمعاديةو"الا!رالات

الجهة:هذهمنواضحوالنقدالظئدى.الحرمشوىعلىأولاَ*حظُلافا،النقائصأما

للبرلامجالموفوعالوحدJالهدذلكإيجا!ة،كمورةتجاوزيأنايحر-كلجبهةقتملم"إذ
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يقط!عةدقململافااطذ،هذاعدوهتوكدمامه.الاستلالهدلى(يللوطة،ا!الدي

دطلطتلبظلدفعولم7"القديمةالأحزابودمورات،وطرائق+عاداتمع!!ة،جذردة

هذاَثلُيممهاالقوالاجتماعةالسعاسةالنراتمشوىليدكنولمالطودل،المدىعلى

الكولونالى.ابطممعالنفايجاول

(وضح!صمإلىالجماهرومولطرايلس""لبردامج!عاَالصرَات،هذهالاحتولقد

"القلدبممارمةمفثاةرؤتها!نتالقالضاديةوالأجهزةالأطر،بلمن،للاحداث

الفرقهذايزدولم.وا!ممةالجمهورلينيت0فرقهناك!نل!نهدلكوهكم".الايديولوجي

سطويةوهياللرجات؟نحتلفليالمؤولينجانبمناللطويةبممارصةلعاطمانعلى

والأيو!ة+"الررحوالاقطعية"هه"الروحثللثورةالمفادةالا!رالاتمنعدداَأنثأت

اباتغةالممارساتلرضعلىجمععألعاونتانحرافاتوكلي".للمسؤولةالطفلي"المفهوم

السطسي،الرعي!فغوعرتلت،الجانحةوايحزلاتالثلل!كونعلىوثجَتللديمقراطة،

ضلُعوٌالق"ال!ثكلة":أخرياننضصتانفىلكإلىر!ضالى.المواطنلدىالمسؤولةحسونمَو

القالميرة"البرجوازيةو"روح"المدهش"إغراءطريرعنالايزام،ليالملالةضعفعن

)المشقات(السابقةوالآراء...اباتالأوفاععنالفرديلابحثخاص،بثكلتجذى

9"العامفين.+وابافلينالفلاحينتجاهيملكوفاالبهررون-نراللاالق

والجماهير"القادةلينالفاملالفرقهوالذيالأرلالبإلىابقائصهذهكل4رتُر

ابلاد،خارجايحرير،لجههةايمذية6االياد،قامة،لاركلأ،الفرقهذاوتعززُالثبهة*!و.

ا!عادةجرتاالقوكلكابلاد،ليلضتالقللأجهزةايزايدايسس."لقدانإلىاذىمما

المقمودةولعممالهابصليالدلةعدمعنالكث!فمحالونا54"اطارجليألأقا(وسا،

القالضرورات+يعضكألرتحتتمتتدالعلا،اهمةإتامةأنعلىالفقوبن.الأرجحعلى

!قدير،اتلعلىكبر،إيها،أشرناالقالكلطتاختارلانالمزإ+52للكلي6موجود!نت

ابمنولكن.العزة!لكليوال!فذ،الَس!قهعئةقراربموجهافخذالقالفرورةنسةعن

يحللمحمادتماولاالقرار،ذلكدفرورةكحلقلمابمراحة،حكمهدوضهحعندأناةيمتع

ليالاقامةهذه6مدتحديد6فرورعدماودفرورةكحلوفماذه،اتحuإلىالملحةبالحاجة

ولاالوطة.الأرضداخلمنالجزاثريالثبمعركةةقادبدأعلىواطرعىاطارج،

مك!المثكلةهذهليابحثوتخبابقطة،هذهفيلوفوحطرايلس"*لرنامجيفصل

فقدان"إنهبا!مول:يعزلهالذيايسس++لقدانأعقاطارج،ليالاتامةهذهتائجتحلهل

وآخر،جانبمنوالجزائر!ننالجزائرلينرلعقةعلاثةنثلمإيدوولوجعاَ،متهلورعامخ!كل
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ساسةتاراتوجودعن،المسلّحابفلخلالو!لسكوتالحدود*،علىمن

لادة،المؤولين!مضمنتجعلرقالة،كلعنبمدةلرديةوسلوك!توقاقفة،م!افرة

6*هـ5.محذدوظنفبلا

اكيعةلذهيلاحظأنإلاالإنسانيملكولا،خفيةثررياتالضمليبخدأيفاَ،وها

للوطنةالإصلاح!ةالاقيهاتلممثليابابتحالذ!الصوماممؤتمرهو:به!رر""عائبوجود

المؤولة.مرا!بإلىللومولالمدفي(ودولقلرالشس،و(حمدعاس،لرحات)ثلالجزائرية

الأحداثمنواحدأذلك،مع،كونهعلىالعوهام،لمؤتمرإشارةأيةهاكلسهف!نوحقاَ

عقائد!إطارالوطقايحرلرحركةؤوّدالذ!وهوالمسلَح،ابفالمرحلةليالحاعة

سي.وموً

يقفكانالذيالقديمالراعضوءعلىتفحإنهيل،العرفيبالأمرالاغفالهذاولس

واثافيجهة،منرمفان،عهانستماولا،الموماممؤتمرنظمو(حدها،مقاللانطرلاننهه

يثاركوالمالذينبلة،بنسماولا،أخرىجهةمن"ايحريرلجبهةاطارجيالولد"أعضاء

."الحارجعلىالداخل*أولويةباسماباسبةلذهعُئتالقالتفذيةالادارةلي

قط،جمتمعلمأنهلوكطالموماممزتمرعنابظرغفنلفلواطرابلسلرنامجمحرَريإن

همإن،حادةفاتشاتلألار!يفامروالئلانقديةبصور!ولايذكررعلىالعملمنبدلأ

المدأيفضلوذلكاكركلةبالمثروعمةالاَنفذتمغاصححادلاَافؤلموفعوفعوا

اطارج.علىالداخلأولويةعنيقالالجمعلمالدىلاشعوريأوالمقبولابطن

منمحزدةلأفا،الموتةالحكومةإلىالموجَهابشرالهجوميفشرالذىهو،المعاكسوالاتجاه

داختلاطهايصاعدت،دأفامهمةلهيبه.ا!سيعسرممالعستل!فاودايالمي،الداخلحمالة

واحد"55.آنليوالحزديالدولةمفهوميإضعافممعلىايحرير"جهةيادةمعنثاْقا،*مذ

الوطق،ايحريرلمعركةالأولىالمحزكةايحرير،جهةمص!رويمسّلأنهخطراللوموهذا

ليرُدتكط،الادارىالجهازدورإلىاطارج،ليرُدتتدايحريرنجهة.نفسهووجودها

الملاحظةهذهوك!دالوجود،الراسخايحريرج!شلحاباللاوجود،يشهماإلىالداخلى

.الاعدامحكملقاربأن

يهجمعدل،كحزب،الحربزمنليالتحريرجبهةيعترلا+طرابلس*برنامجأنوالحق

لاابقديالحكمهذالكن".تنالرةالديولوجهاتذاتتوعةمول"لطلواجدت،واسع

للمسقل.بابسةاشمراريةكليمغولا،الحديثالماضيتجربةمعجذرتةقطعةيقضي

قالعةمشوىعلىوالاصتمرارية،الملاحظةالنراتتجاوزمشوىعلىبقىالقفهةولكن
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"لرناهجقراءةمنلهشخلصالذىالظلبالانطماعأنإذللبهر.اليريةالانطتة

إدانة،أولىجهةمن،نهاكالوطقاايحريرةحركعلىالحكملياكتةا!!ةهوطرا!لس"

بلاحاسة،أخرىجهةمنوفالك،،للقمة،لثورةديةوالمطالاودوقراطةللا!رالاتقاسة

لمبمةبقوةممبرغةابصروحأنواطق،اثورية.واسحدادقاالطعدة،لفظلل،تحفظ

بالسقين،opulismeال!ثعةهذهوتم!ز.لأخرىأولدرجةوالحرّأ،ال!و!ةال!ثعة

!و:يتيناك

الماديةالثروطذا!الثعبجمريةعلىيدلعاممفهوموهو57ممقلىسِ!/لثعب-/ولا!

الوطنة.الأرضليجذورهرسوخذلك،وبحكمالوطخة،الهويةليانضوائهوعمقالموافعة،

الفلاحين،لدورا!ماسةوهذهالكطن.لهذاايمزةَالمثلةَ،الفلاحينطهقةَجمعلماوهذا

المعارضةوعزَزقا،الإجماعلههاانضلىالتىالوطةالمرحلةلقاللإنماللثب،أعم،وبمورة

يلىعوالذ!يالشعبمفهونمالطم،المفهوماخار!سَرماوهذا5.الكولوفالميْللنظامالمثزكة

الثعبف!نهذاوعلىالطبضة.أرالعرق!ةالاخلالاتعنابالربففىالوطق،ايظمنإلى

العممة.لضالًليكلالمُحَفى،للثورةالمحزكالعنعرفىلكتئذ،يمح

ولدراتضلالاتمعلايفادّطرايلس""لرنامجليوفوحاَا*كثرالعصمةهذهووبلى

اثورلآالإمكا!اتمنلقلَلكانتهذهأنحينوعلى.ايحرلرجهةدا!اديةالدرائر

ابلودتركالسلطولمة،علىوتقمدالالديولوجعة"،"الهبظئ!ةوتمارسالأريالى"مي،لثب

عفوية،لكلويعي،الرؤيةoوايظلالث!عبكان"(المعرةالبرجوازيةروحبموَفسحاَ

علىاعمادأي*دونلعملهالعمقالمعنىوكدركيم!وفه،الذيلبضلائوريالملىىذلك

يشكل،الشعبمعابلئرةالصلةعلىالابقاءف!نولهذاوالمشالة"م!.،والمثالاور!ة،

اثورى.العمللاتمارالضرور!الضرط

لنجاحها،وفامن،لثورةكمحرَك،الشعبأنواطقلملديمقرلمطي.pالآالثلىهيواكفة

الشعب8أجلومنلالثعب"اثورةالظئل:الشعارإنثم.الكلمةممموعيكونأنينبمي

علىلا،الفاعلةالثعبمساهةأماالماية.وهوالوسهلةفهومزدوجاَ،دوراَالأخ!رلهذاتجعل

صرورةذلك،بحكميُثكل،لانه،الثوريالعمللوجههليكذلكللوحلىه،ايفذمشوى

المفرطللإعراء،الفرورةهذهثليدعمالذكليالديمقراطيالأعلىافىويُخفع.مطلقة

لذايوحيالذ!يهوالاغراءوهذا.والسلطةالشعببينوساطةكلحذلىليايحرّر،

ابان!ةالسمةويُشكَلالق!ادية،الدوائرنجا52*طرابلس"برنامجلييلاحظالذىالآحتراس

بالشعب.الايمانليابالفةأولل!ثيه،
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محاباتيخلفخلاللالتكنمر!طهران،هافيالث!عةعقلانذلك،عنولضلأ

اشمراريةإلىودسران64،الاسقلالدعدأمالمسلَح،النفالزمنليفيسواءالتحرير،جبهة

الايديولوجمي.لبرهاليايحريرجههة

هذهدفئرانيمكنولاداخلها.منايحريرلجبهةخلفاءإ!امةلي(يضاَالاشمراريةو!طهر

أنهعلىواحد،آنليإلههابطررللحزلي،الوطفةلالالمحةكذكزاندونمنالاسترارية

ايطم،أماالجزانرى.الثعببفالوكرمزالفانم،العملعنمؤولالنى،حننالهم

يكونأنوبمكنمسوم،غر!و،عملهوإ!اثاتنجاحاتعنواحمد،آنليالمم!ؤول،

تحملوفيالأمةوابخثاقالثب،مطمحيُمثلالذلىالرمزف!نولاثطلللبقد.موضوعاَ

تثصلهثجمعالذيالعَلَميُنلالرمزهذاإننقد.كلفوقسومأ،يطل،السلاح

ايحر-سلجهةيمحالذيهوالومد!الفاعفوهذائلؤث.أنيمكنلاوالعَلَمالثعب،

الضصهذالانوكذلكسعرلها.القالقلاتكليعدلاتاَويطلالاصقلال،بعديالبقاء،

قدمواحد،آنليهولي،pصوو!،مشروعهليميُقدٌأنطراللس""لبردامجسهحالذىهو

الجديد.اليريالمثروعدموةويحئى،الماضيعملهمنالمجدهالةيهتحط؟وحديث

اكلي:بالشكلالمعرودةال!ثبة+الديمقراطة"يالورةسُقيماأسىالمضروعهذاورويم

"2،الشعبايديلين!وضعسلطةوإتامةالاشزاكة،ابدىإطرلي،للوطنواعإنثاء"إفا

كه.صراحةكدقدالاثتراكيامارأنإذأصرأ:قلتثدالكلمةظنوهكذا

المضروعلانوضأا"ضي.العهدليثسحمل!لتالقوالطمةاذمةللطلوخلافأ

نأكوسهكونالسالق.العهدمعجذريةت!ةكلدث(ندونمنولكندتة،أمحرسمح

+الور!لرنامجليوالاجتماعةالاتتماديةالمهامحملة،بسرعة!قلعندماذلكنلاحظ

ومضروعايحروو،لجبهةلرنا،لرعمثروعليوردماوبينلنهاونقاللالشعة*،الديمقراطة

الجزاثرى.الوعياطزب

والاجتماعيةالاكصاديةمّالم!-أ

طراللس،لبرنامجخلان،الجزائريالشوعياطزببرنامجأنثيءكلقلولنوفح

الذيالوطنة"ء+الديمقراطةنطريةةطارليدفسه!فعالتحرير،لحزبلرنالرعودرنامج

ولهذا!،0691نونمبر،ليموسكوليوابعقد،وعمالاَيثموعاَحزيا81َادهؤتمرليوفع

إلىيدعوالقالمهاثر!المهامةلىيخالرولاأبعد،هرحلةليالايثزاكةتحضقيغؤرل!له

والساصة،والاجتماع!ةالاقيحاديةالثروطلانشاءكأصاسإلاأجلها،منالعمل
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صلةأتلا!مضةل!ناطاضر،الوتتليأماضقي!هه.اشراكينالامالىالجزانرلانقال

رلضإلايعقلاسلبهأخهارأضخيالقلبموَ،راعالةاللالالطرقفهالالاثراكة

7ء.ولتلهالرأيال!،ابمورج

الوصدضدلبغالماثرةاسطلةعزدُهيوالقيالاباع،علهاالمفقانلةالمهمةأما

دقخي،هزراعة6+لورعنتحدثطرايلس""برنامج:الزراعيالاعلاحلهيالاسحماوي،

الزراعة،يحديثالعملثم،للكلمةاطاصدالمعنى،الزراعيلألاعلاحا!امواعد،آنلي

يصادلةilالقواعدصفةإولردإلطهمطرالزراعيالإملاحأما.الأرضايراثوصانة

أططو!لذكرابصويكفي"هه.عامةيصورةال!اريةالملكهةو!ديد،الزراعيللامحمار

الملكة"تحديدثم"الزراعيالاتاجووسلالليالأرض،للمضارباتالدورى+ايحرعثلالطمة،

اثمرر"....اطذعن!زيدالقالمساحاتليالملكة"نزعوأ"وا!عي،الزراعاتبوعبعأ

الاسحمار(رافيملكةنزعانيوضح،الجزائريال!ثوعياطزبلرنامجأنحينعلى

ا!فاقاتليابقطة،هذهصلالنالر،6إعادإلىويدعولعوكض،للايتمانالفيالكرمه

الالطاع!ةتملكيالقالواسعةالأرافيملكطدزعإم!!ةالبرنامجبلحظوكذلك.يفان

الجزائر!نملكةتحديدأماالمسفحهـ7.المراعاقء(متىتضعةخالواالذ!ن؟ربكأو،الجزائرية

.+وديةلمور!سمالأمر!س!ويةالىيدعوابصلانإتطعن،ولاثكرلةهمماالذين

لالمحان+،الأراضيلوزلعمنلس!دأنجمبالقالماتجملةفىلكيعدابمنوعمي

ألضلعةمعجملا،الفلاحعنالصمار،والفلاحهنالزراصننالعطلعنلضلأويذكر

هنالمزارعينهزلاءوأخروأ+الثهداء"،واصرايحرير،جمشليا!رينلق!ء

لأوبكاولوتأمعلأرضالمالكينغررالأوروي،الأصلروىالجزالر!ننالمواطن

الجزائرىالشوعياطزبحرصدذلكمبرزأايحرير(73،جعث!ماعدواالذين

ويخفردالجزائر.ليالأررو!ةالأتلةمنالمحرومةالطقةمماعرعايةعلىالدالم

أرافيمنيالعل!بموقفه،أخرىجهةمنالجزالرى،الثوعياطزبلرنامج

القالأراضممموعلطوإدخالهاللاهة،الايماددةالدارةإلىإعادىيقترحالأوتاهـالق

.لمجانيا!وزصايجب

،الأرض!فقتتخبعلىالمشركالحرصفىلكبحةالبرامجلييظهرلىنهولالمقالل

"7.الفلاحينلطقة"الطوعي"القلعنوال!حثالأرضلاعلاح"الجمعة+المورو!ثجح

75المفصنلأهمالطوعةا!هةيقغيمثروعثمايةكبرالزراعيالإملاحأنوالحققة

صلطودا!7.تدابرمشاعرهم!رحالايهناالذي
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ممالحعن،الوقائيبالدلاعيغلإطر،أفقدإلاملحوظغرولانهالدولةلدخلأما

الموزعة،للأراضيالَأجرأوالحومغ،الفلاحينديونكالظء:الفلاحينهنالصع!روةالطقة

الأرافيوحاية)كالزي،الأعمالدكبرياتهذهومام،للدولةواللهةالماديةوالمساعدة

ثبيهي(...وثك!رو،الطرقومذايحريج،وإعادةواشصلاحها،

ها،الزراعيالاسمارينظمثكلينإلايلاحظلاطراللس""برنامج!نوبن

هذهمنيحميايحررولجمهةفرنافرعمثروعف!ن،الدولةومزارعالاتاجهة،الحاونهات

ابطقة،ومزارع،الدولةمزارعإلىونقلوا!والة،الفرديةالملكةمنكلدأشة،الأيث!ل

زأ!أ،الدائمالفمهلعلىالحرصهذاويرزوايساعد.الحاونمنألوانيعدةمروراَ

المؤسسةثل،الزراعيالاعلاحتحضقأداةووظائفلأجهزةوصفهليفرنشا،لرعنموص

الفلاحهة،الجماهررإدارة*القاءداخلهاليتحققالق*)(+.A)الزراعيللأصلاحإالوطنهة

تجحققكصجهازأقييذكرفلاطرايلسلرنامجأما"!7.المننوالرجالالسطسي!والسلطة

(.f4ilو،العامةاططوطيرسميكفيابصإنبل".الزراعةلاثورة8الزراغحاوالاعلاح w.I

.الثورةلهذهالأساسة

علىثمغي،ايغح،ليتدرجةسعاسةطريقعناكيئ،القطعليلهااشطالةهذهوتجك

المدىعلىأما،7.اطدثةالزراعةلحاجاتف!روريةأسايية،ماعاتة"إقام،الطويلالمدى

لكي،منطقةأو،محلةصفرةماعاتوإقامة،الدويةالغاعاتثرقهةإلىتحتاجالقصر

.go"الزواعهةالمفةذاتالأولهةالموادثلكالم!ن،نفسد!شمر

ليواضحنهوالمظعي،وابموالزراعيابموبينالانسجامإتامةعلىاطرصأها

".طرابلسودرنامجفرنسا،لرعبرنامجالبرناممين،

ايمغ:لسهاسةللرأممالةاباتضةالمفةعلىبهبرلوضوحيُلحالذ!هوالأخرر،ولكن

تاعدةخلقعلىأخرىللادليحدثمانحوعلىلساعدأن،حمالبأية،للدولةي!ني*للا

ف!نوكذلكناشة"82.تايرنموهامن!ذأنيجبالتىالمحلهةالبرجوازيةلمملحةماعهة

جملةلقوم،إطارهوليعه.يسكنىلاثيءالأبخة،الاتصاديةالأموالرؤوستجاهالحذر

اطارجهة.وايإرةالاعمادات،ويح،النقلبوسائلماشرإ،!بلىأ،القالملحوظةايأممات

الدازية.أوابفطةواثرواتالمعدنة،الثرواتساولف!نهاابعيدالمدىعلىاًما

اكمiوالجهودبنشعقي!محنمة،م!ثروعأياسعلىايدالرهذهكلوفعتو!مد

3هـ.نجاقصروقتليالعوائد،حسندمنعأجلمنالضرورياللرأس

البرلامجنفسَالرنهشة،الاتماديةالمهاملهذهموازلآيصورةاثلالة،ابصوصولقدَم

ومحو851اهمامشوىورلع(4ْالعملعنالعطالة1لةالي!امتماصفلتقريا:الاجتماعي
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ولرعطراللس،ثرنامجأنونلاحظ.العامةيالمحةوالنايةللإس!ن،ساسةووفعالأصة،ْ

هـ.7مراحةالمحة،اطدماتبمجانةيقولاناللذانالوحدانمافرنسا،

اًنواطق،.الآخرينالبرناممينمنأضق،المرأةقغ!ةلي،طرابلسبرنامجإنوبالمظدل

مشمر،بخضال!ومأندونالأمامإلىيمفيأنيمبههلااطزب"أنلايأكد:يكفيالأول

الا!اءاطزبيشطهعلاابل،هذاولي.الرجعةوالمعقداتالعرثهة،المتظتفد

غروأمرأوالوتائع،الأحداثليابطو!ايطؤرَيجعلَأنعلطجمبولكنسطحة،تكدات

الاَخرينالمشروعينأنحينعلى".داخلهليمسزولطتابساءئحئلعدماعكوس،

والسطيةالاقتمادية،ا!لاتليوالمرأةالرجليينالمساواةدفرورةصراحةيقطعان

وهذهدالارث؟الماواةوعدموالطلاقالزوجاتدعددإلظءإلىيدعوانوماوالاجتماعة.

فانذلكعنوففلاَالاصلامي.للثرعالقلدىالاطارمعوافحةتطعةلُفلأموركلي

يوصيعدماالدولةليالعلمايةدوجوبأيضاَيقطعالتحر!لجهةالفرنسيالفرعمثروع

"م!.والدولةالدينبينالفملمدأعلىتقومأن6لريةالجزالمؤسات"علىبأن

وايجديد"الحدالة*تاكدويكفي،المدىهذاإلىبعداَيذهبلاطرايلس""برنامجلكن

من،الجزائريللمخمعايقلهديةبالبنىتملفماهما،قالتقدايحريرجهة!نتاللذين

درماَيدخلالوطنهة،والقافةالإسلامإلىالرجوعأنرلكمعها.جذريةبقط!عةدقوم(نغر

العمرلِىالدخولضرورةوبينالأمول"إلى"العودةدينالملاءمةعلىالحرصإولرلي

المئخصةللضائقظهرهاشديرالقالايديولوج!ة""ايعائةيختأنهيوالقفةاطديث.

تجرلةعنالاتتاءعلىالقدرةيَذعيالذيالد-فيأوالعرتيالحمب!بكطلبلاد،

ليابصيبحثعدمال!نهوهكذالوريةمو.لطوراتمنهذاعمرناولجاءوعماالآخرين

لهذهالوطةال!مةأماوعلمة".دوريةثكونأنليرقيعلىجمرصأنهالفافة،مثكلة

بِقىأنيجبالذيابليمحأندونمن4ْالعربهةاللفةنمةلي!طهر(نلجبالقافة

ا!ماهرر،"مراعلهملهالقحأنلهجباثورية،صفهاو(ما.الفاقيييالفرنسةللغة

ليتظهرأنيجبالعلمةصفتهال!نوأخيرأصورها"3ْكلليوالاجتماعةالسهاسهةوالممركة

العقلافي.ولبحثللقنهةللانماحقابلها

واحد،آنليوالقمهجداَ؟هاوافحةوايجديد،"الأصولإلى+الرجوعليالرقيوهذه

فيدالحلم،القدمعلىوالانفتاحالوطهة،افويةليالجذوربزسخالاستمراريةفمانهي

منبهالمطلبالإ!م،لىاٍالعودةفيأيفأ،،المزدوجةالحركةهذهوبدوالعمر".هلرسة

الطلع،هذاإطاروليوالاجتهاد.وامويةالوعيمنئحرمالاشريطة،القدمدينهوحث
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المث!كلاتلطرحتخماديما!وجة،لداياتالاسلاماشخدامعلىيقومالذى"المفهوميُدان

من،الطريقليده،علقماكلمنالدينكطهرَالفروريمنأنيحشونل!نماه،الحضضة"5

(لسدده+م!(وخنمهوخرافاتعنه،غريةمعكدات

!ؤلفاأن*,طرايل"لرنامجلصرحسبالثروط،هذهديمبههطلاوالعرويةلالاسلام

الوحدةانواطقالا!هات.كللين!زللاوتجمعواي!ثولثىاطلطلتقيدالةمواضح

الثعحة".الديمقراهة"ابورةساقليجديداَمعنىتيهبالوطغة

الوطنيةوالوحدةالثورة2-

هوطرايلسوبرنامجانكالمحة.زاويةمنالوحد!إلىابظرعلىاثلا4ابموصولفق

للأهدالىالوحد!!صميُخفعاًنهإذ.الفميمنيكونمابأمحرالمشكلةهذه!ابمالذي

خارجي،عدوفدتضلانالقفعةلعدولمال!ثبة.الديمقراطة+اثورةوضقهاالقالجد!دة

امحمع.دبئدفركستهدفداخلهة،بمعركة!قومأنولكن

لقبه.لهمافها،لطرحهلما،أوضحبمورةالوطفةكبدوالطلعهذاإطارود

معدواطهابحكم،الأضرةهذهأنرلك.قديماأمراًداتفقدالاقطاعية،علىالقفاءأما

الجدبد،الأمرلأنويالمظبل،الوطة.جدارةلاللانفسهاعلىحكمتقدالايمحمارى،ابقم

هذهلىدلس"1طر"درناهجويؤكد6.قلدطقةهيحثهن،البرجوازيةعلىءالقضهو

دورأهذهلعتوئن*.البرجرازلةالطهقةحولالاتحادلسالوطقالاتحاد+أناباسبة:

المرحلةتوجطجديرةغرالآندقبرiلا،الوطنىالتحردرمعركةقعامكدنحاَ،إيجابماَ،

هيمفاقاأهم+إيديولوجات+تحمللأفاوذلكحشأ.لوج!هأابورة،منالجديدة

وهذهاثورية،القاعةوفقدانابادى،راحقارايثاؤم،وروح،والديماغوجةالاتهازية،

نرخصلااناطققةليالقضةويست"هو.سريرهللاسحمارجديدمن!فرشأشاءكلي

و-هدفاتصادية.!وةاوكطقة،لنموانمنأيفأنصيأنللدور،لأىالبرجوازيةلهذه

الظرية،البرجوازيةعلىوافح،بشكل،الطريقسدّإلىالموفوع،يالزراعالإملاحمشروع

جهةومنعة.الموزًالأراضنجررأولحوفعسقول،أعلىحدعنيزيدماتملَكطريقعن

لربط،القالمحلةالبرجوازيةمد(نلهنبفيلا،أعلاهرأينامانحوعلىالتمفع،لاناًخرى،

!هبريالهة"مو.الاتماديةيالدار!لعالاقا،طحةبحكم

معإيه،ئطرإنما،دوماَضخمفوعl.jوهوالوطنة،الوحدةموفوعلانذلك،وعلى

لشمله*لأنالبرجوازيةثطمرمابمقدارطراللس""برنامجليوايحفظاطذرمنالبهر
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الوحد!للكهيالشعحة"الديمقرامة"اثورةفظورليالمقولةالو!دة6والوحدالتهازيأ*مها.

ورجالوالش!اليعامة6يموروالعطل"الفلاحين،لطقةالمفتةالقذصة،اهوىعلىا!ط!لمة

ابررور"151.الفكر

لالُذكرلاالقا"ركسةالمور!عنيخلفةهذه،الفدمة""الموىمور!أنوبلاحمظ

إلىالمدعؤةالطقةهذهأىأولأ،العاملةالطقةيذكرعدماالقدمي،الشوعياطزبلرنامج

نأفىلك..201المقدمينالفكرو"رجالالفقراءالفلاحينطقةمعيايحالف!ادييدورا!صم

المركلايسللليالأسقةح!تملكالئالطقةهيالفلاحينطقة!بعلطرايلس،برنامج

المجوىتحليس!اقلييَرِدُمقطعليإلا،لعلملمحماعلهرفلاالبروياريا،مفهومأمااثوري.

الأحان،اغلبلياطديث،لانفىلكعداولمحما3804.الوطقايحر!رطركةالاجتماعي

دتة"4.وأتلأوصعمفهوموهو"عامةلمور!العاملين+تول

أهةعلىبص'يؤكدالقالثجةمفهومهوالمموض،هذاثلليآخرمفهوموفاك

ابورين"الفكررجال*ذكرل!نوأخرواَالاجتماعة.اعولهالوفح.أندونمندورها،

الفروريةالشروطثيَنالفكر+"رجالإلىالمعزُوَ!المفةأناولهاالملاحطات.منلعدديوحي

إداأتالداثورى.المثروعتجلراهمإداإلا!ايقبونلاإد.الطلعةداخللاندماجهم

للمخمعالمثخصالاطارليوضعناهماlطالدكر"،+رجالدكلمةالمتةالفئا!إلىنظرنا

فيفايمحأنيويثكابص،يغعهالذىاطافر+الشرطلأنالمولمنلذفلاالجزإئري،

)!ل!بالأل!رلاثليكةالفكر""رجالكلمةمننففمانعلاأنواطقجدا.

ابلاد.نمةليمعرفهالشخدمالتىالفتةوالأطرجن..(والايديولووالمحفون

بمقدارققها،لي!زيدالقهيوقلهمانشأ،العددقلكاكمى،منالفتينهالينولكن

المثكلاتيخلفتحلَأنوعلهاالاسقلال،إلىوصلتقخلفةدلادلياهة،هنلدورماما

يشكلمطلودونالفكررجالولأنرلك،وبحكمالوطق.يالظءالملةذاتالمضد!

ن!مننهميشبدقامى،اعطفاءموفوعككونواأنيمكنلالافمم!ن،كلمنخاص،

!سكنىلاممنتجعلهم،والقفةيالفكرالصبةليوطمهمإنثملورياَ.لا(والثوريةقلي

أهدالىاختهارليحامماَدورأتمحهمانوالاتجي،الققايطلعإ!رلي!بمبه!،كهم،

ونطمه.الاتاج

طراللس""لرلامجانلىنرىالذىلاثمدار،المحضابظرىءبالىالاخمالهذاويس

ابكوقراطيالا!راءاخواءعلىا!مادرة"الأخرى،القدسةللقرىالدتهقالحريفجمب

ابوريون".المفكرونيفرفهانيمكنالذى
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الوحدةتحضقليالمسؤولينركةَالحرلهف،ليالدقةوعدمالتعممإلىالمهلهذاو!كى

اللىيمقراط!ةابورة"مهاماًنذلكالبرجوازى.اللىورفعافاٍأواستيعاددون،يمكنماالأوسع

اتجماعةطقةيلىعلى"تحقق"أنيمكنلا"طرابلس"برلامج!لاحظماعلىالثبة"،

حشأ"504.نجاحأإبحهاعلىالظدرهووحدهفالثبوعها؟درجةككنمهمامشنرة،

دالثعباللامحلىودةالقةعن!عبروالق،أعلاهإلهااثوالشبعةئلكهاقجلىونعود

*بالدرجةبلم!4،الفرديةاطرياتلفغعلى+مقمووة"الديمقراطةثكونلااًنعلىواطرص

الثفة.المسؤولةعنجمعأ!عبراَكلكونأنالأوك"

جمهةقذههالذ!التموَرليحاسمكشءعلهرالذىهوالشعبةالمسؤويةمفهومناٍ

ودعودللجماهر.الفطلةوا!هةللعفويةواحدآنليك!ويج،الديمقراطهةعنالتحردر

،المشوياتكلليالفاعدةمثاركةعنيدالعالذىفرنسالرعمشروعليايمووهذاقجد

جبهةنصوصمننمنلي،نعلمماعلى،الأولىللمرةيظهر،وحثالطمة،الحاةبحالاتوكل

الذاقي!".ايسرممطلحالتحرير،

ايطم،هذاويجمعالتظم.لمقفهاتخاضعتينتظلانومثاركت!،الجماهرعفويةولكن

القوىمطامحلعكس"طلعة"داخلهليجممع-الشبهةالديمقراطة"ابورةتحققإك!طلعهلي

ئبَروهو.الواسعبالمعنىيمؤرإنما*الطلعة"مفهومل!ن،الأخرةهذهثالوعلىالقدصة.

وهذاممبهة.6وحدأوسععلىخرy)طرصواالانقاءعلىالحرصبينالمقاممةالرغةهذهعن

مفهومولكنقو!"4.واعجماهبري"حزبعلىطراللس""برنامجاختعاروقوعيفسَرما

علىلاذَكهديُفققه،أنابصيحاولنساَ،واسعاَللانقاء،أسامأيقتفيالجماهررياطزب

"4.الحزبداخلنحتلفةيديولوج!اتاٍعدة"وجوداسعادليالركة

المغرفالوحطةوالايلىيولوجةثمن،لأىقانمةدقىأنيند!الهدفوحدةلكن

لقومالقاثاثةالطر-!وكأنها!لىوالقالعحة"اللىيمقرامة"لابورةعهاالمبَرثلكهيكا

فمناَ،المرلوضةوالإيديولوج!ة،البرجوازيةالإيديولوجةهيعراحة،مستعدةإيديولوجهةْبين

44.ا"ركسةْهيوالق

جهةعلاقامثكلةاًى،القديمةالممثكلة!لكنفسهااطدودليلتطرحلعودهاوها

*فاطزببرناى:ليالقفةهذهمباشرةيطرحالأخروهذاال!ثوعي.باطزبايحرير،

هذافثل.البرجوازيةالوطةالإ*!ولوجهةاًسعلىالواحلىالحزبفكرةيعارضالشوعي

منأوالطملةالطبقةمن،أعولهمليقاددةكانإذاوحتىشباَ،دركهبهكانإذاحتىالحزدي،

العاملة،الطقاتعلىالبرجوازيةسعطرةأداةآجلاَأمعاجلأسكونالفقراء،الفلاحينطقة
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لنلهيالحلاد،داخلتولةاتصاديةقواعدمنالهومالبرجوازلةلهذهيكنلمولوحئ

الساسةالوحدةتحققولاالاتجماعة،الطقاتفيواياقضاتالاختلالاتتحذف

"4".للأمةوالمفولة

Pويعود Iuسسىعلىإلاالواحدالحزبمثروعةتمؤرلاأنه!زكدلحزب)"

فانهوكذلك.الأحزابدعددبمدأبأخذهمايثر!الرأىويحسم442."العاملةالطقةالديولوجعة

ج!هةثمليولين!نهجرتالقا!دلاتلدىساقاَكهتجرالذيموتفهجديدمن!ؤكد

للجزأئروالاجتماعيالساسيالواقعإطارلي"دقوله:الأخذإلىداعأ،91كوعامايحرير

الوطننووحدةالوطنة،الطقاتتجقعلانالجديد،الاسحمارهفةضدّابغالوليايوم،

هيحثمنلاقمَع،هيحثمنالوطق.ايحرلرجهةداخليمَاأنيخبد!والح!وصنن،

الاقراح،لهذاودعماًالجزالًر!"443.الشوعياطزباسقلايةاخرامإطارليوذلكحزب،

الش!وعي،الحزب"لاسكلالنمودجة:تجرية(نهعلىاطديثيالماضيال!ثهوعيالحزبلُذكر

أتءكذلكساللان،الحربفاءوالوحدةالنفالعلىباط!ررعادااللذانصفوله،ودقوية

الحزية،والعمبةالحمراشهعادثل:،أخرىأف!ركذلكالفرضلهذاو!تخدم.السلم

الج!رر،4".ليالأكبروالحرية5"4والديمقراطيالأخوي"ايالسلمملحةللثوعة،والمعاداة

غروالواحداطزبلكرة!نتفبن.السؤالعنايحريرجهةتجبلنالمرَاهذهولي

لجهةالمعطىالدورمنف!فاَكشنتجِقضةلانها،طراللس*47"*درنامجليمراحمةمعبة

النمىفينقرأأنوسعناليف!نوحقا،الجماهرية.المالطتلىراٍالدرلة،إلىيالنسبةالتحرير

الأمة،لشاسةالكبرىاططوطيرسمالحزب*إن!لي:ماطرابلى،درنامجليتُجلالذي

نفسالحزبهبالتحر-درلجهةفرنسالرعمث!روعل!نوكذلك44.*يأعمافاللدولةويوحي

الجماهريدزبوهو(هدالها.لهاو!نلبلاد،اطارجةالاسةيوجه*لاطزبالدور:

نذكرانالمهمَمنيكونالقائورةبرنامجتحقيقعلىوي!هرالطاتات.ويوَجهالثية،

"ء44.الكبرىبادنها

الحكومةدوأعفاء"رئهسيكونأنكثرطيغعالذيطراللس""برنامجإنيل

ككونوأنالسطسي(المكتبفيعضواَالحكومةرئعسيكونوان،الحزبأعفاءمنأبهريتى

عد!دة.فاشاتلطللحزبالمهينالدورعلىلهؤكد"الحزبمنالجمياتأعضاءبهرية

لُوجهأونضطأولنشأ)الئالجماهريةالجظطتعلىالحزبرقايةلان،أخرىجهةومن

اسقلالمداًاحترامكانوئنداخلها.المجرَدين""اكفلينوجود!ضلمغمونة(تجلهمن

ذلك،معوحدهالحزبأنإلىيشيرأنيشىلاذلكمعابص"ف!ن42،مقررأهابظبات
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داخلابوريةالقوىلنسقيفمنأنيمبههالشعة،للجماهررالأماصةالطلهعةهووالذي

ضوى*24".لثكل،المجمعداخل6الموجودوالأدواتالإم!نهاتواشثماراللاد

الديمقرامة"ابور!لمففاتخافعةوهيلوفوح،مقررثيءالحزبأولويةلىنوهكذا

تواعد!فلالأولولراطة،الا!رالاتمنلُحضهاأنالمدا،عثهن!نبي،القالئعة

اجماعاتوثوون6اللرجماتكلدالمسوولين!تخاب22":المذكورةالديمقرا!ة""المركزية

دونمن،اطزليمنعفو(!!ب!عقوية(يةإ!اعومغ؟ا،محر!ةوتانونالحز!ة،ائات

العلا،يفاتلينزاعنشوليلدىالظطي،الواجبو،إلطيتبالذىاجمازموافقة

الدنا"123.الأجهزةعلىالعالاالأجهزةوأولويةالطعدة،علىالأمرلفرض

ليالمقررالمدأليلهدو،للحزبمعأ،والديمقراطعةالوريةالصفة!انعلىاطرصإنثم

اخناقخطرجمنبييةالدولةويينالحزببين"لمحزيائاَ+التمزحولطراللس""درنامج

الفرعمشروعويُعتر.24lللفمطوأداةدالادارةملحقجهازمحردالىوتحوَله،الحزب

القدالدولةمجيطلاانالحزبعلىل!ن،حالكل"وعلى!قول:اطرص،دفسعنالفرنسي

ر".+5الدولة6أجهزمحليحللاوهوالدستور،دودورهاينههاعُرئت

اشمراريةلفمنأنعلهاجمبالقالكبرى!لأداةابمَينفييدوالحزبل!نوهكذا

محالوتحديداطزب،دورلعريفعلى!حرطراللس"برنامجأنحينعلىولكنابورة.

مقدماَرلك،منأيعدإلىيمفيلرنسالرعمشروعل!نالدرلة،محالإلىبالنشةعمله

جهةموتف،الموقفهذاويستبئ.الجزائريةللدولةاثملال!ط!ميمفدسور،مشروع

6بموروءكد1261X%3عامالجزائرىالد!شوروفعلدىنسعسهاَدورأتمارسالقايحرير

اطزب.دور!فةعلىخاصة

العامةللحر!اتاللبمال!ايمورلينالطمة،ابادىذكرلدىالدشور،مثررعويؤلف

يتخِبأنليوالحق.المراسلاتوسرَدةوالمول،الثخص،وحرمةوالعادإ،الحرو)كحرية

هذههنابمنوووكداثراكي.بمخمعاطاعةالتنظعمقواعدوفيريخب....(الانسان

اسنلالإلطءعلىقوملطامةإتاميفمن(نيجبالجزانريةالجمهووية"دشور(ن:اباحة،

عامتحيططإطاردزراعة6لورلتحضقالهدفهذاكلغأنويجبللأنسان"27".الإنسان

لي"لالحقالاتجماجمة:الاتماماتإلرازمنكدَلاايطفع،هذاثلودالوطق.8ت".للالتماد

والضرلىالأولالواجبهو،المجموعلمملحةوالعمل،مواطنلكلحقأولوهالعمل

ابنة.الم!ةاطدماتليوالحقالحقمعقمواطنلكلاكُرففقدوكذلك82.الأعالمِ"ْ

داللاثراكة،علمالمحة،ديمقراطة،يأفادوعفدولةليواثركالاتجماعحريةلانوأخبرا

مو4الحزبو!وا!أالماعدأخافعة
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ابمودجمن!سحارحث،الدولةبنىنالمليألرزولأيرزالماركسهةمنالاصتعحاءأما

الوطنيُئلالذيالوطق""ا!لسهوىالأعلاجمازانواطقمحرا.ائاءالسول!

هيميشوات،ضلمدةالم!اثر،العامبايمولتناالأعفاءرالخبكله.اطزاثري

(لبواب)المطدلينالوطصنالمتث!اوينإنثم.المجلستجديدحكطَ،الفروريمنكاناتهت

قددكوناندعدالموانينمثاريععلى!وَدونلهمالقالدن.البرلما!ةيالحماناتتمحون

صلاحهةاعضالهملاحات!قابلوالقالوطق+"المجلسيؤلفهاالقاللبنإطرلنولئت

.84؟اريةلوزا6لرلدوا

المجلس+لرناسةيمىماوجودبحكمنفه،يفرضالسو!قابموذجمنا!مربولكن

Presidiاهـوللالرئاسة!دهاالقللكثلوالامتعازاتالملاحاتمنتملكا!الوفى+

نأوالحقالحول!(.الائددالأعلىا!لس)رئاسةأي!4ينمم!مح!م!لا3

يمارمىأعفاء(وعرةرلمحسمنوالمؤلفالوطق+"المجلسعوايامللىاباثىءالبرلذ!ديرم،

اليفويضملاحهات)أيالدولةرلمحسصلاح!اتهيالقصلاحمثهكلىكلملةسةخلال

l)البريذيديومإنثمالمفو...(432وحمقوابنعل،،الفعال رلك،عنلضلاَ،مكلفلرئاسة(

المسثويندينخلافرقوععد،الأعلىالحكمبمهمةيقوملالهوأضراَا!موانين.بن!ثر

منادوارطسةبعدا!ريةثجئىلمإداإنهواطق،!كومة.اتخ!اجلمن6الوطن

خلالجديدةلاتخاياتوددعوالوطقَ،اجملسحل!نانالرلاصةحلمنلالهالحويث،

الدشور،بحكمصلاحاىليددخلالقدالوطأئفالبريذددوم!وم6،المذهذهوخلالثهـردن.

ايفذية"33".اللطةوطثفموت!عمقهعلىويأخذ

ايشرييةالسلطةلفىنملأيناكيسالصونق،ابموذجم!لوعلىدلك،وفىق

إلىجماعن،مورةلعود،ايشرييةاللطة+إن:صراحةابعىوبقولالفذية،و!للطة

4."سالجمهوريةولحكومةا،طقاجملس

رئ!ىنالككمانإنإنهرأطق.الجماعةبدأالمؤسسعةالممادئهذهإلىويخضالى

الحكومةأعفاءقبلمن،جماعةيمورةتمارسُالأخ!روهذاملاحماتلانللبر-نريديوم،

للحكومة.رئسوجودإلى6إيثارأيةابموصلىويسالوطق،المجلسأمامالمسؤولين

هو:القانونهذامثروعموادليكرر""غلالبوجودنلاحظانالمهتممنأنوأضرأ

اطزبأنيعلنالفرنصالفرعنمنأنعينعلىله،اعطيمحدًددورمنلما.الحزب

الرؤيةوحدة،الأجهزةكلخلالمنيفمن،لكي،الأمةلعالطتممتلف"يشقالوعد،

الدشور.مثروعليم!ن،أىلييالهرلاهذاالشقدورولكن8.فى3اصودهوانسجام
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الفرعمشروعليالموجودالانجامعدمإلىالا!الهذانعزواًن،الظنأغلبلي،ويجب

مثاريعجملةييناذلفلعكايجالس،منأمكنمالمحهاجُملةَ،يؤلفأنهذلك.الفرنسي

يملكواحلىأمشروعاًلكنولمسقلة،لمورةنهاكلعملتممموعات،جملةماكها

4.مرالرؤيةلووحمدةداخلأانسجاماَ

ماولكنبهبر.مقدار6الوحدمنولمحهقانسأ،بهريكوطراللمى"لرنامجل!ن"ولالمقالل

الفرنس،الفرعهثروع!دووياثمارنة،غموفاَ.ابواحي،لعضلييفقدهانسجاماَ،يرى

الطروفانالمرجحومنالمسقل.إلزامالأمريتلقعنما،عانةاقلوكذلكغموفأ،اقل

ذلكابمى،ليالغموضلعضعلىالإلقاءليساهتقلىطراللسمؤتمربانعقادأحاطتالق

ولكنأصدر!.لرنامجمنحذاث!على،موافقةأكبرعلىنحملأن!نتالقضةأن

صلوكلطثاعتالقالع!ةالبراعمالةهذههوآخر،شيءيظن،لمحما،الأساسيالشب

علىابمالهدفتمَرتيراعما!مةوهيالملَح،ابضالمرحلةكلخلالايحرير،جبهة

و!فاتظرجمبو!ندتقاَ.ى:محالموضوعلهذالعطياندونالوطق،الاسقلالموضوع

لحاجةككفيما،مثروعوفعليعجل،علىكحث،التحرروجهةنرىلكيابار،إطلاق

الثيء.لعضطويلمسقلى

علىواسعةنالشةثمر!ككنلمطرايلس.+مرنامجيعمهحالذىالمشروعهذالكن

!مااجمعواالذدن6والطدالجافلينهنضقةعموعةعملِمن!ندلاالمواعد،مستوى

المفةبينوافحةالمفارقة!دو،هناضالدور.إلىَابايهة،محكموكَخولوا*اطلوة،يث!ه

إلىالللةلالجماهيررجمدأ.محدود!كموعةيدعلىوضعهويينالبردامج،لهذاالمفرطةالثعبة

وأملاَ،وفعه.لطمشاركةأ!ة،غرالةفىلكَمنليهاعلىكلشارك،لم6ابمىَلياللرجةهذه

وصفاءالئجاعةِرعابمنعا!واالذين(نوالح!قةلقوأ.لذلكيتألرابص،اسقحاءل!ن

دور!موليايحرير"،لجهةالسعاسعة.النراتثحللليعلههمادرهوااللذينالذهن

ايككيالاغراءتجب!ستطصالموايمغ،،الزراعيالإملاحمشارلعولي،البرجوازية

ولعضالإعفالاتلعفىحسابعلىوهذا،ايمات،ابطروجهاتاكريبيُلزمالذى

صنقول:لمحمااولرئولحكم.الاياسات

وبقل.لصراحة6مؤكديستوحداصهف!نالقوة،45مؤكدةالحزبأولوتة!تلئن

دشارده:>>uسُمَيَقدللاسقلال،السا!ةالمد!كلَخلالاطزب،إن،أخرىجهةمن

اباسو!ركوااطزلي،هوالذي،العامالاسمعلطأطلقفقدللمسقل،بالنسهةأما*سأ63

ايئاطسمليايرذدالس،طرادرنامجإنثم.القديمةأثرةعلىيالإدقاءكحلقفماحارى
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وا!،جماه!ى"حزبعن!تحذثُ،طلعةحزبإنه:والقولجاهروى،حزبإنهالقول

،كحزبف!لهلبلاذ،ابوريةللقوىطلهعَة"لاتجارهأنه،أخرىجهةمنويرىفى".7وقوي

الجماه!روأن1#يعقدوفوح،وهذا،4.اتية"هـؤالايديولوجعاتوصدمفولهمنيشبد

اطزب(ناو(،Populisteشعبوىفطورليلمورهيمكنمما)وهذاداقاليطل!ة،!تن

الجماهر.فذه3"العمهقةْالمطامح"جملةفىلكجمكموهك!ن،الجماهرطلهعةداخلهلييجمع

تمَأنينياباضلينتجول*إنذلك:لعد،يقالكدماحتىتائماَ،يطلالاياسأنوهكذا

نوعةولكنلوالًها،تحتابفوينبحجميقاسلافظمةأيةيحأنفىلكدلعقة،لمطرولبعاَ

اباورة!دالةعقتدابصوأنسمالاالاع!طظء،عنثحأفالكلان،وضأ4.أعفلالها*مه

لاثةقوةإنثاءاجلمنهـ4"4إيفاناثفاثاتخلالمنلجزلا،اًنالفرنسةالحكومةلريدالق

Aدمماالحضقة"،ابورية"االموىعلىالمتدل،الجاحاتمارعلىوالعملابحرير،جهةداخل

نأإلاالجديد"442.الاسحمارإطارليايحر-!،جهةلمحهاكشركفرنسةتجرلةتهاممنيُمكن

أوسع،بثكلالظمرفمَإم!نَط!الهلييحملعللالجماهرو،حزليإلىالأؤل!عالرص

الاتجماعيايركبسردل!نواصلاَ،443.حقأالطيياطزبحالةلىفه،اعمطفا!ة،واقل

الحزب"أنإفىاكس.منبهرألأنواعأ!ساعهعلىديلكاصرهأعولحماءواٍ،للحزب

ابورلِن"!4.والمقفينوال!ثاب،،عامةيمورةوالعمال،الفلاحينمنأبهريةمنتألف

المورالأرضمالكولين،له(رضلاالذيالفلاحلينتماماَتجمعالفلاحصفةانوالحضقة

منأوسعيدو"عامة!ورةالعامل"مفهوملىن،وكذلك.أرفهإدتاجمنييثىالذى

إلىيشونلاف!فمالثباب،أما"Ouvrierالدوي"العاملمفهومأو"البرويارى"مفهوم

ممنة.اتجماعةطبقة

ليالمفرةالبرجوازيةلدورلعريفوجودعدمهوبا-يبدوهاعلىفىلك،منوالأدل-

البرجوازية"لالروحال!لىيدإلىما،رجوعهالككانوبنالوطق.البءإلامةمرحلة

الاتجماعي"المجوىتحللو!نالتحر-رر"،لجهةالساسةالكراتتحلهللي145المفرة

كئيرواَالفةهذهأند!انمعالمفرة،البرجوازيةددوربسرعةيُذكر4الوطق*كهايحريرلحركة

لسأنهغر847.د!اس!ةأطراَلهتدمتعدماايحريري،ابفاللي،فعالةبمورةساهتما

الاتجاهليالاتجماعة،الطقةهذهأ!هةعنكساؤلأقيطراللس"+لرنامجليهنالك

هيأنهاإلاالجزالًر.ليالسلطةعلىالاشلاءسرورةوليالوطقالتحريرطركةالإيديولوجي

ىأابص:ليإي!الممظرالطلعةفهانثأتالتىالفئاتنحتلفليالموجود!6لوحداالطقة

ليظهروجودَهاإنبل.ابوريونالفكرورجالوالثبب،،عامةبمورةوالطملون،الفلاحون
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سهي،كان+الاستطن"أنالمستوىهذاوعلىطرايلس"."درنامجصاكوامنداخلأ!ضاَ

المستح،ابظلمرحلةيينجذريةل!ةالىالطهر،المشروعبمسوىيغللعماالأكلوعلى

الدائر!ليعمهقلنوأنذرتقد!نتورتماالاسعقلال.علىدنمغالقالمرحلةولين

الجديد.الفملخطوطفوئه،علىتحدّدتواسعاَنقاثاَوأدارتالقادية،

إ!فالاتمنفهمامعطرايلس""يرنامجشأنمنو!نيسحاد.ممالساياركخلكن

وهولالإحاع:!قرط،نقاشللاا!مصن،لناهولقدالاقاهات.كلراعىأن،والتباسات

الذىافلرفىلك،الأشخاصدبنا!طدما!لرإلىنطرنا!نإ؟اجدأ،كر!اَب!دوإحاع

ابمىلانفىلكوعكمطراللس.مؤتمرجلساتنهالةمنلد،اَالتحررو،جهةبفر!شنتهي

صَمزالقم!أ2صعفمنالفترةهذهخلال،ملحوظغ!صمضيدنئه،تمالذيالجديد

و!سالأئخاص،يينخصوماتفىلكو!نإَ.اعداامجواالذينالاخوةليندهباقي

طهرت،والمجموعاتالشُلللينمحالاتللالأف!ر،حولابقاش!إلهجزعقالًديةخلالات

لمي،ولاكالوطة،ائروعةهذهلنفسهالذعيئةلكلالمث!روعة.علىالمراعبخاسهة

لهالممنكط،الحالىابمرلهاوضنتالورة،ضرةأنثأتالقالمحركة"القوىمثروعة

لة.اكالاتمارات

المحركة"ر"القوىالوطنيةالمشروعية:اكلثالقسم

اليهلةوهذهالوطة.للمشروعهةالأولالممدرهوالذىأولأ،الشعب!د،القاعدةولي

وهي6.لثورالأساصيوالطل،الأولا!زكفىوكVالتبرإنما،المفضلةوالمجهولةالحفورالكلهَ

التواطزإلاللاستهعادممارمنوما.السلاححلتالقللامةالاتجماعةالماتكموعَدفمل

جملةوكذلككينها،لمحماوالمحاونةالإداريةالإقطعةلانفىلك،وبحكمالوطق.العدومع

لقدالأخرىالإجتماعيةالماتأما.الأمةنطاقعناشبدواالذينهم،المعروفياطونة

Iاطماصةبحكمقحدةنفسهاووجدتلالشعب،دُممت هذهmhإنبلالمثئركة؟لوطفة

ابهالي.لبمركظمنيتنالذيهوالمات

هذهحولالاصمرارية!د"طرابلس"درنامجإلىالمومام"لمؤتمرالشاسي"الحانومن

كلعمل6ثمرسعكونالجزائر+تحر-لرانيعلنالأولالنصَأنفىلك،واضحةابقطة،

(ن:اكفيابمنهلنكط"،امت!ككنمهما،الشعبمنمعةئةفعلِمنولسالجزائر!نن،

لكنمهمامئة،طقةكدعلىتضقأنيمكنرلاواسة،الَجزالرليالديمقرامةاثور!مهامفي

هوالثعبوهذاعاياقا،إلىرإ!الهالاالقامعلىالقادرهووحدهلال!ثعبشرة؟

نأوبلاحظابوريون"ههـ8.و،لمقنونوالشحة،عامةبمورةو+الطملون"،الفلاحون



ايالةالفزإ،خلالإلادووهامنالحدَليأحد!كرولاالثهة،موفعلوضعلاابورصازية

لانالمسقح،الراعلمز!يحلَقماأماطرايلس"."لرنامجدمهامُهاحُدَدتواليَ،للاسقلال

لياثركةهوللنروعمةممارأولأن؟لكالوطق.الاجماعيسكرق+الشب"مفهوم

المثزك.الصراع

اثورة،أنراطق،ال!ث!ة،هيخاصي!ثكلدتمةتو!ال!ثعب،داخلمنتمز(نهكل

صباتليإليينطرإمماتجديد،الطلاتةهيحثومنالوطق،للكطناناقهيحثمن

الأيعاس!ةا!موىمنواحد!وكافاكبدوالثبةلانوهكذاثالا.أفاعلىايحر!جبهة

جمشدلأفاخاص،ودشكل6ائحدالشعبهذاأمحرنَءلفلأفا،الفعلحالةليوهيلثور!

المثروعوآمالعاتكلراقا،ليتحملولأفاايحرير،معركةليوالحماصةا!مو!!دلق

...المعاركةإلىوالملوايجديد،الندَمعلىوالالماحا!مديمة،الق!لباثورممي:

هائكن".ومقاومةلو!ولها،للويلارا!ةايحرير،لجهةياب!يةلافا،ولالاخحار

اطركةداخلال!لةلرقوكذلك+الأوجما+044،وففم!الجاممةالثةإنثم

لالثية.والمجهولالدينامكي،الجسمهذامناجزإلالستمو"ها*3الجزثرية،الكثضة

وهيالوطة.للمعركةالمبأالشعبداخلم!نكلليهيور4؟4ممةبخالمةثمَلةلهست

الثبان؟لكايحر!452.جمشلطاهاومةورجالايحروو،جهةنافلي!ر!ةءلف

تجذاليرىالم!ثروعولياثلهَ،عاسته!حرَرالذيهوالملَح،عالمراةمرعلخلالكله،

!لقوةبدوالشة!نتإدا(لهواطقومقا!ها.إم!لاىعنالكشفإم!!ةَالثبةُ

الثبب:خصالصكل،بدوره،يحملالأضرهذالأنلذلكابوري،العملليالأساسة

علىالمسقلأيوابيفغرهورايجديد.والإمرار،،للعملوالاصحدادكالدتصة،

إنشاءأجلمناوانه،لاتالذى،القمعيالقدع،ابالامعلىاهفاءإلىويدلىممرا!ا.

النةلطالهاءللةتولهابوريالمشروعلاعطاء!كفيالوحدابعتهذاإنجديد.عالم

مذهويفسرواثروات،المواردخلقإطارليابطوية6+"الجذإلىاولهذايف!ئروالحر.إله

!اكداَيجعلهلموت،اخطر،سحرية!مور!ولمحذلالاَمال،مندالةليكفجرالق453الدنماصة

نشورةايحريرجهث!ضاطلأحدالكلمةهذه!دانغرياَيسلانه؟لكوعلى6.اهمامن

،نموت(ننقلايحر-!،جهةفاضلي"نحن،ابهد:منالأولىالمفحةليكر!؟حرلى

4.مواماه"لمحبلأتا

ابورةكانتولماذاقا.ليالثجةتحمل-الشحبةسلىعلىالمحمولة-6اثورلانوهكذا

الريف.لييقعإنما،المعركةلهذهايمئزالمسرحولكنلاَ.ثباَالمعركةليللتيل!فايثمة،
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ايحررأجلمنالمراعليوطقتى،الفلاحيندوريثأنمنالرفعإلىيدعوماوهذا

شيءكلتيهيالشجبةهذهل!نثاياَ،الشعبوكمانيثبة،ابورة!نتوبنالوطق.

مثاركة.لأفا،الفلاحينمنريفة

الفلاحينطبفة-4

لمحه.!البهؤلاءعددلأن،الفلاحينمنشعبالأولىبالدرجةهوالمثبأنوالحق

توةالتحررو،جهةيدعلىالمسلَحالصراعقهامتجل،تؤلفكانتالطبقةهذهأنإلىوبشر

يكون(لالالام!ن!كنولمالاسحمارى.الحكمألناءابلاد،ليأ!ةالأبهرالوطنعةالمعارفة

القسمعلىوالاصلاء،الأرضاعمابعلىحريماَكانالاسحمارلأن،كذلكرالأم

السلطةإلىالعدوافيايسلَلهذاتاوهتقد،الفلاحينطقةف!نولهذانها.المزروع

'i،كثملحراشهاو!نتالوطق:ايراببمانةالمكلَفالحارسبدوروقاتسحمارية

لاتزاعِالاسحمارلاقامالقا!ولةهذهوأماموالشخمة.الأهوال(ىوالظفة،الأرض

مَايعا،دائمأ،!ننفافالكنستشلة.مقاوتمنلهابدّلا!نمعاَ،وشخمههاملكظ

قددكنلمولكنيأمرها،علىهفلوبةكانتاقاوصحح.155سِزيأخفاَ،كانمالقدر

الاسحمارى.الوجمودضدتمرَدلكلمسحدةجماهزة،لقتللالواتع،للأمرنفسعأخفعت

)يي.اتهواقدالمسلَح،المراعنارلايثعالالمدنمننزلواالذممياكضلينظنولهذا

نذ،انقطعيلانفسهاالمعركةتا!ةهيدومأالقضة!نت،الفلاحينلطقةتملوفما

الاسحمارية.اللطةقلمنامحلةالأرضواسحادةاللادتحريرمعركةاً!الاتعمارى،الغزو

فا.معناهاكماملليهسبإنما4صأعلاهإي!المشارالعماباتلحربالأرفمةالمفةودلك

طقةدكونأنجداَالطعيومن.المعركةهذهلي،يكونماالأوفحالرهانهيفالأرض

الموماممؤتمرل!نوحقاًالأكبر.الدوردعبءو!قومالمسرحواجهةك!ثفلالقهيفهاالفلاحين

والحماصين،للفلاحين157لملفخمةابهمةمبئالكلطت:هذهثملالدور،هذاإلىيثر

المجاهد!نصفوفلياثركةهذهلُفلهاالقالطلةوابسةاثورة،ليالزراصنن،والعطل

".ئثعةعفةمن،الجزائريةللمقارهةما،بقوةأبرزتقدالوطق،ايحريرجهشليوالمجَلين

ل!نوضأالموفوعة،الملاحطةهذهمنيدَأ،الفلاحينلطبقةالحاسمالدورق!مةوكزداد

ليالضخمةوبمسامتهاه/%(07)الجزائريالشعبممموعليثملهاالقبالنسة،الطبقةهذه

)الفيفةالعاملةالطقةفانولالمظلل.الأولىالثوريةالقوةثمالةثقبربدأتالمسفح،المراع

اكنة.المربةليلأقيإنماعدديأ(
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مؤتمرلانكبأ،يخفيالذ!الجزانرىال!ثوعيياطزبكاْلراَامحرهذه!نتو"

تحظىلالافا،"58"للفلاحينخاصة6ودمورالرب!ف،لس!نلوريدورأىوجود"المومام

جهةرجمالكانولماالفلاعون.يهمجطىالذىالاقمام،لنفسايحر!ر،جهة!داتلي

ليالفعالةومسامهاالجزاثر!ن،العمالطهقةبفالالطو!لة،ايجرلةتممةمنقتلونايحرير

عنحُجيتلأفاكافهة،كلابورةدمساههاأن-لرونأفمالجزالر-!ة،الوطةالحركةلاريخ

ا!+ع!ح،ثاد!بفوذالحاضعة15ابظمةهْالعمايةللحركةالعات+لالكنلأ؟لك

ولمايحرك.عنويعدهم،لالعطيثلالذيابفود؟لكوال!-شا+م!"،03واهـه

دفكرعدئذ،ايحريرجهةددأتإدالطم،6لريينالجزالعطلاتحادالثيكدماإلاالأمري!دل

إحداثعلىتادرةديامهة،أمحرسامةلقدَمأنعلهاجمب!تطعللوبأفاالطملة،يالطهقة

.41،الأخر"نجاحهاولأمينتوقا،ونمةاثورةليسرح!طووو

l"المحلاهذأنوبلاحظ، "برنامجليتكزرلاالمومام"مزتمر"لهانليكهالمبَرلفلاحي"

إلاالوطق،ايحر-!معركةليالفلاحينلطقةالحاعةالمسامةالى!ئلقوأالذيطراللس"

الذ!الطمالاقاهأنعح!حاَطللانهدلكومعللبرولظر!ا،لابسهة!ظايالىيشرلاأنه

الط!قةإلىوافحأمهلأيبرزلاقا،dخلالمنايحرور،جبهةهواقفلطملاحالهتمكن

الفلاحة.

النغالمرحلةليالعاملةللطقةايحروو،جبهةلعطههالذىاثانوىالدورهذا!ئرولا

iيالسايعة،المتح ولكنلقط،الجزائريةالوطة!مفة1تجاهابقالاتتعهاالقلاملاحة

عنابالرلنضالوطق،الامقلالعلىالتحر-كلجهةأهدالىتكف،الأغلبوعلى،كذلك

اتحادثعاراتمثلأ،على.رلكيشهد.الاجتماعييالهدلىالاهتمامصعماولاآخر،اقمامكل

ابليعاثمطعهذامذاج!لمدد،ولنذكر،.الفترةهذهخلالا!ض،السعاسيوعملهالعمال

Ouvrierالجزائرى"العاملجمريدةمنالمشمدالدلالة Algbrienالأولويةيؤكدوالذى""ط

عدومنهنالكيسالحاية،المرحلةففيجهداَ،اباس"و!ظالاتجماعي:ليضامنالمطلقة

كلعلىلانالشب-رلهذاالفرنسيالاسحمارإ،خاص،ي!ثكلوللعمال،الجزائرىللثعب

إلىفهوطت،يببسجينجزاثرىعاعيأىإلىاقربالعمالاتحادان!همأنعامل

C.السجئا!بقالطمالسكرلريك!نم!زت!لال!د .G Tنطقةلطابلديةللمإلس

القدمابقابيطق!الاسحبادية،-ل!السطصةعنمحاصاَنفسهمنيجعلالذيالجزالًر،

لجهةلرن!افرعتلمق1/5/5791يومالموزعالهانإلىأيفاًوبشر"لاكوت"ر،".

الشة،هذهلي":قولهكجاء!قدالفرنسن".والديمقراطصنن+العمالإلىالمُوَجَهوايحرير،
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للبقةايحدَىتحلمنهذاولسجانهكم.إلى،مايسلأولالاحخالعنالجزائريونس!متغ

نأدلك4..تلملاجماعة،!مضياالاتمامعدملينةلملةعلىعلاهةولاالفرلسهة،العاملة

بلادنالاصقلال...للعملالقلد-المطالباطرتجاوؤانود،يه،الجزالريالشبنفال

ليولُحل!رحلمودَانالاجماعةالمثك!لاتكبرىوعلىإنا،لابسآالأولىالظيةهو

ومصتلابم!".6حرجز"لرلةجمهرريةعمقضأ،الجزائريةالمؤسساتإطار

هوالطرضs.uووالمحمَرن.المصِرينفيلالحارضيمرَالنملىخطلىنوهكذا

!ق،،العددطعنة،عاملةطقةعلىالطلتعفةاسماغلكناليولجعة.الوحد!يعززالذممي

المذيالجزكرىالشوعياطزبولاسعَما،الأخرىالماصعةيايجمطتبلضنعودأنا!ط،

مهكلواتجمم!مماسيلرلامجلقاالض!عقيلالوطق،ابفالقاهلرودلهعلط!عاب

الالقاءصلعفاجمرَهاانالاخطرهذاروشكالقابتائجلكلالطملة،الطقةلإيلىيولوجية

الوطة.الوحدةعلى

الرور!ليالطلة،الطقة!ك!الفلزلجعلىالمبرَربملالةالأسابهذهكلوس!ون

للهنةالطوللةا!ريميةللأماومةممئدلمياطقة!لمحذها!لاحة.الطقةهواثورية،

!مررقوىلميوالق،لاللاحمحمدونالذلنانسمنمحدة.كبرثولف.والقالاصحمارية،

الوفى.ايرروأجملمنلابفاللألملرمةالأ!اصةJAااوكأنلط!ر،اباضكالوطةعن

لنلمحعرب!لمأ2!!"نطلم!ةحممذهالأمر.!رر-هقبهه!يدتكو!وضح

املة.+!دون.تحالحت7*،عامنذ!!سنل!خ،طسطصمةأفرةلىعرمممهمدي،

مثثور،كركأئهيلرابصهذاان!اصلر!زر،منهن!تمده!لد!الكلاللالامتئهادوهذا

المؤفاالمجموعةليموجودكرهذاا!ريمقاللمحهثرالنياىهدمن!لاسالمددأنإد

الثبوكل!+:الليماالنصلطجمأءوقلىوركس!ا:لِرأطوعةعللىت؟للالةمن

1891-حربل!لا!مالعناباملالجزالري 4Mمنينوزراجمحاَصاصطيانلويدأ

اطىَو!نكها.اال!لاععنكارث!منططةييالينقطعلمرالقلقدهاالقلالم!لةجديد

ijltذي،الفلاحكدالطجعياللم XXubi،اللي،الوجههنا6لدلمىيلمسجمعلةلمة

ن!انْسعداَيكنللمأعماتها،دالمحالظةالروحعاحبهو،أماهذه.الكظحيطريقة

موومنامموعةوهذهة،المحروتالأرافيوطريقةوالفزوات،اطرائق،لروس،المزةالدروس

الريفابنلمنهذاوعلى.18موعامبممالمةدذكرهالقالأخرى"ا!لمة+لهذهالوح!ثهة

المدنكلثون!نواوالذينالعارحة،الصعةلالدعالاتيؤمون!لوالمندومأيا!موليضي

لاوعتى.المدنرجالاخماصمنهيالساسة"إنالجزاثري:لابعثالمهثرينأيوا!مرى،
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اًنهحهثمن،الظريفالكلامرسائلحملةمنيكئون،لاالذينابعوفي،هؤلاءأمليحبَ

هميقزرونيومجاهزاَسيكونإنه:القوليفص!نالشإعة،لجهودهمالحساسعةثديد

تكلم.اباوودجل

5491,نو!مبراًوللمنذله.وعدوالماأوفاءالفلاحون!نالؤم،فىلكجاءوكدما

الأياسهةالبنةيُ!ثكلَونرأعبحوا،تجلهممنأجدادهملعهالذ!الهانلالدوراسحادوا

كلواجبوهوملزماَ،الأخلاقيالواجب!نماوبقدر.والعسكريةالسطسهةلطيا

وخلالأر.المحرٌالمراعهذاليبفلاخاألقىالذيهويقاوَئملاالذ!ابىرودكراءاٍ"ن،مواطن

جهةفافلودهيقومالذىوايربويالعظئدىالعمليهمليعدلمالهومالفلاحل!ن،للأمس

.s!4الساينن"للمفوفينالذكيالايثرافتحت،حولهايحرير

بضالتحللا"لييخساهم،الجزائريةايجريةمنأف!رهمنالكثرالشيءلانونويشوحي

نأحينوعلىابورية.الفلاجةالطبقةأسطورةعلىعقائديوفعإس!اغالوطق،التحلي

لان"ع!4(دلالأكبرالاشعمارمميابظاميدلئهالذيالمسحمَرالشعبنوا!هي"البروياريا

الوجدةالقوى"كؤلفالاشعماركلط،الاسَكلالمنقسطأكبرتحملالقالفلاحهةالجماهر

العفويةمفهومُ،المحاكمةهذهلييدخلهالذياي!فأمااللاد*ه!4.لي7"4كمولَإاثورية

المفةليشهاَييرققمالانهونحاطره،046حدودهإلى،أخرىجهةمنلانود!،يثيرالذى

يفكرأدق!47بتأويل!وحيقدلانرن،لأعمال،أوعىأخرىتراء6أنغرللثحلل.الحادة

"لالمفةالسماسي.الوعيلمقمماتيميفعهالكيإلأالعفويةلفائليمدحلاالذ!المؤلف

العفويةبينايوازنهذاليلأمر،Yآخرثكمن،إنما،الفلاحينطقةلهلقومالذىللعملالثورية

"معذدوكظدهسماولا،فانونأعمال!فمرالقالعامةالروحولكنالواعة*474.والقمادة

فمعذدو.الفلاحةالايديولوجةضمانليوكساهمالوطقالتمجدممةتحملروح*الأرض

منيرفعالوطق،ايحريرأجلمنعفونضال،الأولىدالدرجةنفال!عملوهو،الأرض

ابقدىايحلهلمنالرغمعلىابورية،الس!ررورةليالم!نحالمراعمنابطويةالمرحلةيثأن

72".الأفريمةالاسقلالات!عضولاللاسلها،محامَلَةَلالإدانة

مذهعلى،أمجتقد173الأساسةالوطهالقوةهيالقالفلاح!ة،الطقةل!نوهَكذا

كللك-اثورية*هـ47"المهدقمنينوعمصوعةرؤ!ةخلالومنالمسلَح،العمللفغل،المورة

لنايحرير،جبهة!ياتعنهـاعَرتماعلىاثورة،وهذهالجزاثرية.لثورةالأولىالقوة

!دمهاالقالمورةللكقجاهلة6لدورهاابطولميالجانبهذاإلاالفلاحهة،الطقةمنبُقي

3وسايادبورديو AYAD،ئاتهموالذينللاحهم،لقدواالذينالفلاحين*أونكعن!

الأفداد*875.كلوتحملذأثية،هدمقوةتملك
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ما:سابقاَدُرسالعامليناياَزرالألرلىاٍالفلاحينلطقةابور!يللدورايمجهدهذاويعود

.والوحدةالعف

قُوةأهم،الفلاحينطبقةليككشفلمنهالمسلّحة،المعارضةعنيكشفالذ!طالعنفاما

كلَويسنرق،القوىكلكدئذِيُخدالذيالحالم!ابغالعلىلطلعاقاويوقفُ،محركة

آناَ،هدلأالمسقلمنتجعل،المحررةالمعركةعفيسودهالذيالحاضر،قوةأنغروالانتاه.

الكظحجَثانليويخققالحالمط،العراععنيشاْلأنهآفيلهوواحد؟وقتليوبعيداَ

!أبوفوح:المحذدالوحعدالهدفوراءمن،غامضةكظلالحارجهةأطرهلأنبصدوهو؟الوطنى

الوطق.الاسقلال

الاسحمارية،السلطةمعالف!فة،ايلةهذهليوحدةأوسعتحضقليالرغبةوإنهذا-

اباثر،بابضليحلقأنيجبشيءلكل:المقغاتليت!لسلاَاثورىالم!ثروععلى!فرض

منمقبرلبحثموضوعيكوناًنيمكنشءهنوهاالايقلال،هوالذ!الأساسيوبالهدف

ولئفةلطدتحًالذ!العنفالعملإلىدعتالتىالوحدةإنثمالاسقلال.هذاتحققدون

وأرفه.ولاريحدهويهيتعدأنيحاولالذيالوطنأبعادتبلعقآخ!ة،

ابظل.لهذاوهزاَومطامحها،لالأرض،وصلهاا،بعدده،الفلاحينطقةُكمحوكذلك

!ها،فماليادلوقابلةتشالة،أعغاؤهئجانس،ككمانلُعرَضف!فارمز،61اتجاروعلى

يوجهللاحكائنعنتحدثإرنلنحنلعفها.عنوفروقهالثروطهم،نوععنالنظربففى

.176م!ثخمةسوسولوجعةكحضقةالفلاحعنلا'Generiqueعام

حلتالقالأمةلُجَسدأو"!لشجة""!لشعب"،تمامأالفلاحهة،الطهقةف!نولهذا

الريضة،الطقاتكُفلإفانفسها،منوبهرنفسها،هيواحد،آنليفمافاوهكذا.السلاح

مشوىعلىتماللالمسحمَر،وضعكأنالاتجماعة،عاصرهالكلكلهاالأمةورانها،ومن

أسواإلىورذأرف،منوطُرد،السلاحبقوة؟خضعالذ!الفلاحوفعمعالرمز!،البهر

الاشمراريةكلك،بذلكويحققالوطقالاندلاعهزَةثملالذي،الفلاحكذلكوهوالشظء.

إلىالكولونالي،العهدويحليده،ليوالسلاح،بوجودهبالاعرافيطلبدشعبِايارجم!ة،

تحققوهذه.ضرورة،لالقطعةالآنمنذتمزالاشمراريةف!نوهكذا.اكريخأعراضمنعَرَضِ

واحد،آنلياًمح،الذىالفلاحعورةخلالمنجديداَودثَ،جديدةولادةواحدآنلي

مسلحاَ.وماضلأماضلأ،

!نتالقلقريأالكلطبالعزلةلكرنا!نإدالورة،إنهبليالفة،ا!ةايطورولهذا

السطسهةالقفاياهامشعلىطويلة6مدلقيالذىالفلاحوعلى،الريفيالعالمعلىمفرويةَ

القديمة.الوطةالسطسهةالأحزابتاق!ثها!نتالق
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ضقت،الأحزابهذهتيمنحدة،علىايروكالطلمهذاايحريرجهةدخلتوعدما

والايحاقالسطسعة،التعئةليظهرماأولظهرمعا،واجتماعأساسعاَهاماًانقلالأربللا

"وضريةالعددقانونل!نوهكذاالمسقح.ابف!لاجلمن،الحركة!مفولىالكثف

نجدالريمة،الطقةوراءولكن*.المحركةالقوة8وفعالفلاحينطقةعلىسسفان*الدم

تلكالاْولى،بالدرجةتجئد،عكري،؟سذاتريضةطقةوهوايحرير،جحش

الوطفة.المث!روعة

الوطنىالتحريرجيش2-

يظلالمثروعةممدرأنبخدآخر،مكمانأْطيمنامحروها،،عملهمنمتهيمدوهر

Resistanceالجزائريةالمقاومةلمجلةاياحيةوهالكالمثاركة.درجةلي Algerienneعرض!

حهاقم!عريضمجزدلكناللاح.يمثقوناناس"فالك:دقولإذوافحة،دصورةالأمرهذا

نأتجل،الآخرينياسمالكلام+"يىطجعمَاحقَايمط!همالوطق،الأعلىاقدحملدِللخطر،

إلىباببةابوريةللمشروعةالحاصةالسمةلمحلىوفافلىلك*478.لانوفيحقلهميكون

فقدالاسحمارى،ابظامتجلمنالمفروضالإطارمنجزءاَالأخررةهذه!نتولماالثرعة.

،الجذريوابفيلالزوال،علعهاحُكموقدنفسهاووجدتياللامشروعة،حكطَوُعمت

وككفييثرعي،غيرإولرلينطو!إنماالعملهذاعنن!ثأتالقلالثرعة.الففبالعَمل

التحريرجشف!نوفعلأالاسحمارية.الشرعةعلىالقفاءولي"-"لحززأفاذلكبذاقا.

دثجماَ،الأبهرالمشوى،هذاإلىوبضفالاسحمارية.الضرعةعلىءالقضهذايُجد

جهشبصفوفقالاتلمنوبالفعل".الدم"ضريبةهو،الشرعةعواملمنألع!اسأعاملاَ

الوطنة.القصةأجلهندابةللتضحهةالايحدادعنالبهرهوايحرير،

)أ!طينفالهومورةبالتطوَع()أيعناصرهضمطريقهليلورية،ممةايحريرلمجشكانولما

يعقدوطنهةبمشروعةيطالبلانهالشاهون(،المفوضين)بفعلودسسهالعصبات(حرب

وايموينالأنجاو،لديهيجدالذي08"المحليبالمثبدائمةصلةعلى!نو"الاجماع17ْعليها

،السلاحيحملالذكطالشعبأنهعلىيُقذمل!نه،اصة"48الشعبفوىداخلهليويجمعوالملإ،

عملممالاقدادف!نويالفعلايحرير"482.أجلمنلوريةحربيثنأجلمنالمنظمال!ثعبأو

منيجعل،الجماهررمنواسعجزءنظ!ميقتفيمماالوطة،الأرضكاملعلىايحريرجش

حقهضاَ:Osmoseحلولاَالشعبهذاوبين!نهيقهمالذي،الحقيقيالشعبج!ش،الج!شهذا

يخهويجدواممانه،4،وإلها؟اطلاقة،لُوّدهواحد،شيءياهواٍهوالذىالشعبمنيشمد"فالجهش

عه"483.الاشقاءيستطهعلاالذيوالحازمالثمينالدعمذلك
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بعكسلأ.اوالثية،ئلالفضعندالجريكفيلاالتحرير"جش:أنذلكمنواًبهر

لاويرلفعويُرَهَفُها،ئل،الدفهذهيفنى!ذمها،القوالتفحياتيحوفهالذيبابفالإنهبل

دأنجديرحيوثالله،مولوقنموذجإنهيلللثعب،مرأةمحرَدلهسلهو.القمةلىاٍ

والمريثدالطلعةوفعالتحريرجهشعلىويسعالإبدالإلىالحلولو!خوليجذى"484.

مقلةإنهيحريرنا.واقئةالوحدةالوم!لةهوالوطقايحرير"فجشالجزالرى:للثعب

ايقاعأ!ها،القأهداقا،يحفقأنلهتحلكيحاجالهأماملانويأيمحشيءوكلعوتا،

185."،وحدهدسلاحهالفرنسنبالمسحمرين،الهزيمة

ايحردر،ج!شمحاربنفوس!عزيزلي،فىلكمنبأقلي!اهملاالس!اسي،المفوضإنثم

ا!رين،48إلىأحاديثهكلوليالبلاد.مصرعوا!قهمعلىيحملونافم!شعرونيجعلهموهو

وأن،الأمةطلعةي!ثكلونوأنهممم،يحلقإنماابورةمصرلأنلذكرهمعنيقطعنجدهلا

!عصرإعادةلياولهة،لي؟لكيعديَابعولبههالوطق،الاسكلالعديوقفلادورهم

جبهةمحفةكذهلولاالم!قلة".الجزائر"كوادر+يكونوالأنمدعوونأفموليابلاد،

الذممطابطولميالكظحطلعةوهو،الوط!ايحرلرجهشعرلى"لقدفىلك:لأكدعنايحرير

ذالهفي،يحملإنهبلاكضلة.للجزائراللازمةالكوادريخشحأنالجزائر!الثبيحوفه

باكسوحعةمشخصةمعرفةمنلهمبكامحاهدينا،أنذلكالحرَة.الجزائركوادرأيضاَ،

الحربعكمععودةازدادتلمثكلاتعدوفاكفعرفواالئودالحلولوبالطعة،ودالأرض

4876.المحزرللجزائرالعلا""الأطركُؤنواأنلهمدتعحالقالأساسةالمزالاامحشواقد،والقمع

دالفرورةيفرضالاسقلالإلىالجزاثرومولأنللاحظددوره،طرايلس""درنامجو!أقي

الآخرالقسمويبقى،للحزبأطرأويقدمالمدنة،اصاةإلىالتحريرجشمنقسمعودة

."188الوطقالجيشنواةلؤلف

لجة)أىايحرير،لجع!قالضاديةالأجهزةدراكبإلىنظرعندماف!تارلك،وعدا

ابليؤلفالئحريرجش(نملاحالةعلىمرغمونف!تا(،الموتةوالحكوهةواينعد،ايشق

يتىماالقوةمنلىموتعأ،يملكونالذينالسطسن،الظدةمنالجديداصللبروزالأول

جبهةناضليكطلعةتبرونايحريرجشأعضاءل!نولعلأ،ال!ديل.يكونأنمعه

علىدغضهاالقاهم!ةمنامحشتالمثروعيةمنإفافيةدرجةهؤلاءعلىولهمالتحرير،

وكذلكايحريرمهـ"،جهةأنطمةمقدمةلأنوبذكرالمسلَح.ابفالفيمثارمحُهالانسان

'llدeعفةايحرير،جشنافليعلىصراحةكع،المذكورةالأنظمةمن4مواثابة

مؤتمر"!انليالمذكورةللمهادىخاماَمعنىيهبمماوهذاالتحرير.جبهةلياباضل

.العكريعلىوالسماسي191الحارجعلىالداخلىأولو!ةحولالمومام"
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دعطىالقالأولويةعلىالتركزمها!همإنماالحارج،علىالداخلأولويةل!نوحقأ

القوةيُمثلايحريرجقفانابظور،هذاثلوليالعدو.مع6اباثروابلةالمسلَح،للعمل

،العسكرىعلىالسطسيأولويةأماالاسحمارية.السلطةفدالمسقحلالعملايزاماا!ر

إخضاعيتم،وبذلك،الشاشةالممغياتعلىالعنفايقخدامدعلهقفرورةفهافهفهم

السعاس.القائدلسلطةالعسكرىالقائد

يعملها!قوموايمد(ايشقلجة)اً!ايحريرلجبهةالتف!ذيةالضادةدامتماولكن

السلطة،علىنزاع!يلثبرلاالعسكر!علىالسماسيأولويةلانالوطة،الأرضداخل

العملوحدةالممارية،مستوىعلىيُحقَقعسكرياَ،قائدأأيضاَ،هواالمائد!نمابمقدار

الانفصالبدأ5791Xعامابلاد،مناللجنةهذهخرجتعدماولكن.العسكري-الساسي

الوطنى،ايحريرحركةداخلالظقفاتحدةليويساهميظهر،و*العسكرى"+الساسي"لين

وحلقا.ويفسد

اطارج،علىوللداخل،العسكر!علىللساسيالمظضة،الأولويةم!دألانوهكذا

خطوطسرسمنجعه،وزيادةالملَح،العمللوحدة!عزيزاَ،الأصلليوافعوهدصوَرهالذى

المثمروعية.حولللصراعالحاضعةايحريرحركةداخلالفصل
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مشلهواا

Phenomeoologle!ا.لي،،،هء،5!عالتاريحةللمشروعهةاكفيالمعنىهذاحولأنظر-، de

'd6VLلأ!3ءأا!أ،ا!ا+ْ idee de l !itimite Paris:83ص

Ethiqueابقطةهذهصلأنظر-2 et Politique: .P Raymond68911ن!ثرباريى Sirey251ص:

غرنظمهوما،يثرعمانظمأأنلاأحلىيفكرأنفذالأخرىعنالواحلىةتختلفانوالمئروعةالشرعة-3

cAiexandrePasserin:!أalite،ء!أtimite،أنظر.عادل 'D entrevesاثروعة،عنالفكرةلي

:38صمذكورممدر

Depossession:بركجاكبحثأودراسةفا،باكلييخطر-4 du monde،مذكورممدر

المعبة!ايه،ساسيلرنامجضءكلبلإفاالاضاد!ة.ليمةم!ثروعالسثلسنطنةعملةإنْ-5

ليدلكجاء.ووا!ةمحدلةوطنةعنوثعبررلابهَ،لقوةاتجماعيكدعمتوسطةجديدةطقةإنئاءهي

92/9/9591العدد،؟،افيهد،.الاضاديةايميةوضرورةتطهشروع:ْعوانهمقال

:بنوان،91كه01/4/9كاريخ92،العددابهد.ليالموضوعهذاحولظهرتالقالمظلاتنخلفأنظر!كا

/5192/99591،والعددعصل+؟يون.بحمع4L:/9959431/8العدد،الجديدْوالاسحماربون.مفلذة

5/8/0691ْوالعدد.الجزائريوالاقمادلشطة.خطة 68c8492،والعدد،تشينةْوخطةيونوازممدنة

ح!حه..عايقلشطةمشروع8/1%1/5

دائماَمعارألكونأنيجبالاتجماعيةالعدالةإنالظلل:ابصمنالمقطعهذاإلىعدنانحنواذا-7

الدخلدوزيعليالانصالىمجردأوللوكط،لفهملاالعدالةهذهأنكرعملها.المؤسساتنهلشوحي

لكيللجزالر،والأنسا!ةا"ديةالام!دهاتلهكرق،درجةأعلىإلىالأخرهذانزيدأنيجببل.القومي

كمالامحلدياصكي،مفهومإلخابابشةالاتجماعةلالعدالةمصولاَ،إرواءاَإلسانكلحاجاتنرويِ

..الوطنىالاضادبخموول!قا

+لجملهاالزراعاتوملامةلهم،أرضلاالذينالفلاحينألافلاْمينضرورةمعأيراعيأنيمبالذى-8

نأيهيجبالذيالولتنفىلياظرجة،تجارقارعايةوكذلكلبلاد.والضعةالنذالهةالحاجاتلكفي

الكولويالى.النظمليالاتاج،سؤياتتجاوز

.0691نولمبرأول72،العدداجماهد.الجزالر،لياللإالةإللاس-9

6/1/11.9598كه،5العدداىهدوالجزائر،العلاالمالية:خاصبثكلأنظر-01

24/42.4/أكو!،العددابهد::خاصبشكلأنظر-44

نفسه،عنايعرويسطعأن،دخلهيكنومهماوظ!مه،ثكنمهما،الجزائريالمواطنعلىيجب.إنه-42

بللكنولراطةلكونلنبلادناالاضاديةالتمةأنذلكاتجماع!ة.ديمقراطةإطرليايمة،فيويؤلر

المصدو.نفى..ديمقرامة

الإعلاحليعديدةمراتبحثدكثور،وتجلي،المرحلةهذهخلال،الشوعياطزديل!نو!المظدلِ-فى3

الحزبأنممادفةلبسإنهذلك:ْإلىالاشارةحقنفم!هيحرملمعليالحاجد!انوأصلا،.الزراعي

دثكلة،المشكلةهذهبحثفيدعمقالذىالوجدكانالجزالرية،السبلةالأحزابكلبينمن،الشيوعي

علىالفقراء،الفلاحينلطبقةالعونأكبروالعملهة،والطيةابظريةالمؤياتعلىولدم،الزراعيالإصلاح

تحوىتحددأندون،عامةبمورةبحهاوثكفي،الكراممرورالقضيةالذهتمرالوطةالأحزاليكلأنحين
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.+أبدأيو!لمقزايداَ،اهتمامأالمثكلةمذهاقمهدالجزالرى،الثهوعيالحزلي(ماالؤراعي.الإصلاح

الذيالزراعيللإصلاحالكبرىاططوطلمحهير!معلي،،لحاجبشررطويلمقالمناهطعهذاناأخلىولد

Realiكع،لي:.الأرضوم!ثكلةالجزالري،الث!وعياطزليالجزالري:ْالثهوعيالحزلىإلههيدعو

1%1,Marsء!يet Mar: ismeعه!algerien.

l,0691/58,5/ابهد.لي12الزراعي.الطوير:كوانهالذياثمالذلكالممنى،نفسليأيمأ،أنظر-44

34/3/0691،62cا!هدلي.م!نهع!شعب:ْبعنوانالأهالط،تجمحلي!حثالذىاي!خرالمظل،وكذلك

وأ،زراعيةلورةت،مدرلاوبما،بالضرورةسيكونالفد،ليستهمالذىالزراعيالاصلاحإن:ْبايؤكدحث
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(c f,,:25-27(وضمهاتحددالئهيلبلادالاضاديةالشر،طن)1القولثلايطرو،بعضواشخدام

طرالقإلىاللبوءيفرضان،لوريممتمعونطمحدثة،دولةإنثاء.وان)ص:28(،والظليهالاجتماعي

مثعواجماعيباصلكرإنشاءالظفيةو.الضرورة)ص:31(،،المطرت.ابظريةليعلمهة،ومعارو

الم!ثخمة.و.ا!ائق.الموضوعة+المطمات:ئلالكلطتبعضأو3(،)ص:االعلمهةبابادى

العربةالجمهوريةليالواحدالحزليثَلفاويُذكر.ص:16الجزائرفي.الثهوعيالحزليبرنامج-444

الجطهيرعلى.إ!ادوال!ثو!ن،والديمقراطنابظباتفدللديمقراط!ة،المعاديةبطرائقهساعدالذىالمتحدة

ه!هوعبلْبفجرللالطن،الانسانا!ملالعلىءالقضيشطعولايقضولمدسحسهاْالممرية

..الجمهورية

عرَ:47.المعدر.نفر-112

المصدر.نفس-413

المدر.نفى-114

المصدر.نفر-445

الأجاء،لجانوليالوطة،للجميةوكذلكللجطعة،،بحريةنمغوألواهككلم،بلدإلىبحاجةْإدنا-116

والإذاعة،الجرالد،ولي.العملورشاتليكطالمكحبولي،البصةوالأحزاليالنقاباتليكط

اقيرلي،لىالبَدلودشجغ،الفرديةابدراتشأنمنوالعلاءال!ئعب،كقصإلىبماجةنحنوايلفزيون،

.1O2:صوعرضها+.اللادطوللي

يحتلولانه،بدلاشثَبلضروريأ،يمح.إنهلردد:بلايعلنبالمظبل،لرن!ا،لرعمشروعلكن-117

ونظمه،إيه،الموكلةوالم!مدورهيكونولورى،وحدحزليإلىايحريرجهةبتحريلنقومأناكْضر

لييقومأنيمكن،إنه:ْالطلعنفىإولروليذلك،بعدنقراأنويمكظ7(.)ص:أبوضوحْمعزلةأشاء

:74(.)صوحد.واحدنقابرلننىإلاالجزالر

كه.6:ص.طراللىهبرنامج484-5

.71:صالتحرير.لجهةالفرنسيالفرعلرنامج-911

الماديةالحقوقعنالدلاععلىالأيصاسدورهايقومالئابقاباتا!قلايةجمرماطزلي.إن-012

.ص:!كه.للطملينْوالظية
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.:9؟صالمصدر.لفى-د21

لدانه!دولامماالديمقراطة..المركزلهةعنصراحةتحدثلاطرابلىدردامجكلناذاوحتى-122

الظصلإدرازضرورةأوطرابلىبردامجكوافا:ْالئالئيء،بعضال!ريمةالدراسةليلوحظ

,RevolutionAfrlcsiae°582,,288د:.هالايديولوجي Nالفرنس،الفرعشروعأما،0891نولمبر

كلعلىالجطعةالقمادةأساسعلىهريةبخهةسحزلى؟الديمقرا!ةالمركزيةبدأ.إلىبمراحةث!ر

فمأعظءعدةمنالؤلفةالحرأطنةهوللحزليالمديرلالجلازالديمقراطة،الركزيةe.أوعلى،المشويات

لخبمالؤياتكلعلىالسؤولين،إنثمجمية.بمورةمسؤولونألهمكطق!اوية،صلاحات

:72.ص.مذكورالجاضلون..ممدر

:كار.صطرابلى...يرنامج-123

:37.صطرابلى...درنامج-124

:72.صايحرصر.لجهةلرنالرعمثروع-125

0لرانواأنظرالمرضوع،هذاصل-126 : Borellaطريقعندشوريحكمنظم،الجزائرىالدصؤر

51-08ص:4كاوأ،،جانفيأالعددوا،ضادية،السماسعةالظنوفة،للملومالجزالريةاجملةلطالحزليْ

63.:ص.الممدرنف!-

الممدر.نفى-428

:64.صالمصدر.نفى-912

ص،وال!طالاضادى،ايطمإطرداخلوا،شراك،الاتجماعجمريةايمغلياطقمواطنلكل-013

كا.:3ص.المصدرنفى.الوحطوابظب

67.ص:المصر:لفى-434

للجثى.الأعلىالري!هيكلياطكومةانذلكومع-132

.!ص:.،المصدرنفط-133

موضعمالانون،ضعليلعارض(الحكومة)أيالأخر!هذهكانت.ئنلمحقول:ابص،تابع-134

ابلاليابصيخئرولا:لافهَمرةجمئهإعادةلطلباى،علهوالقلدالوطنىانجلسكونعلىالطق،

66.ص:المصدر.نفسالأعضاء..أطاسأربعةعلطوالقإذاإلااطكومةرْيضد

.72:صالممدرنف!-135

ونقص،العملهذااكطلبعدمالظرى،أعلامفعنىلبص،ايمهديةالأسطرلان،وبالفعل-436

يه.الان!جام

55ه.ص:طرابلى.برلامج-137

المص!ر.نفى-138

الممدر.نغص-913

الممدر.نفى-014

دقدالجدلمد،الاشعمارمثاريعمنمشروعهي!ان.دظلاتأنملاَ،طرابلىبرنامجو!حير-141

:14.صطرابلى.يرنامجالجديد..اصحمارهالمورةيمهدtjلاصخدامهلرنا

.ك!ا:ص.الممدرنفر-142
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بلةبنأحدتجعلالئالواعمواضعمنواحلىاَيؤلفابقطة،هذهصللالمأيظلالذىسالافإن-143

وهوايحرير،لجهةالطسللمكبعامأسكردوأدوئذكانالذىخهضر،محمدمعارضأيقف6391cعام

3ء9،./17/4يومتا!النمب

:35.ص.هطرابلس.برنامج-144

:91.صطراللى...يرنامج-145

ص:25.الممدر.نفس-146

الممدر.نفى-147

92.:ص.طرابلىه.برنامج-148

عناللامحمودالاضراليمن!بدسماولا،الوطنىايحريرحركةليالجذر!ايزامهكانالذى-944

افراطأناك!ة،منهنلاحظأن.ويحسن:العملليالبرجوازيةاتحراطليصاهمقد،5691عامالدروس

.طرابلسْ.برنامجيلاحظماعلىيثالا"بفضل،الأحوالاغلبليتم،لدالوري،الوطقالعملليهذه،

ص:26.

منوادولScou،منوال!هياكا3بااضارأ،الجزائر،ليالكثضةاطركةعلىيطلق-015

9391عائمألريلليأنشتوكلد!ل!gerienالجؤالريمنواهـول،مسلم

ا،سقلال.ثعدإلاكثألم..(لالمأ+اايحريرجهةث!ةإن-151

لي6الجضدالالريضة،ال!ث!ةعنالدراصةاطلقةلييزيدمحمدخطديالموفوعهذاصلأنظر-152

25/4/0691.:63،صابهد.لي.والورةالجزائرية.الش!بة:13/4/0691كونى

لملامة(المعركةهذهاليلل!ئبليالضخمةالمشاركةامهة.إن:ابهدجريدةمنالمقطعهذابذكر-153

ليكرواالذينالجزاثر-لنمنالصعدالجديدالمجلهذاخلالومنطريقها.ليدسررلورةديناصةعلىباهرة

يومكلالدالرةالمعركةليقىاهمجربواوالذين،الصراعأعماقمنيمهماستمدواوالذين،والعذابالقمع

مهمها،،؟زالممزالظمنهوالمقدمةليالئبعبةعملإن.جديدةبدايةثتخذابورةل!ن،المستعمرينفد

.6191لولمبر.أول87/2211/6191/العددابهد

./38،713/9391:هداب-154

!والجزالرةسابقأ:المذكورصبة.كلخلالاكح!ةهذهعلىبحىَ،الأشرلى،ممطفىيلح-155

ص:2،.وتجمعأ.

المحمَر.عفلييبحثالذيالقسمليبقماأنظر-156

شاركةالاهاوبهاالئِلبورة،الثبهةالمفةأنبوفوحيتبينعليط،!نأشرناالقالكلطتإن-157

المسلح.الصراعليالمثاركةدرجمةهيالوطةللم!ثروعيةالموضوعوالميار،الفلاحينطقة

الماركهللأرلودكصةولمحأيظلكونهعلىالجزالريالش!وعيالحزليأناك!بةمذهبذكر-158

بعدويض!ف،للاحةودورة،الأولىبالدرجة،الأرضأجلمنلورةبأفاالظئمة،الجزالريةلبورةيقرلى،

اكريحةالشروطجمكمدسطعلمالعطلطبقةإنودألكلها،دورهاأهمةعنرغمأ.إنه:بقولهذلك

وحرليالجزائرليالاتجماعةالطبظت..الظر:+وايديولوجأ.!ياس!الحركةقادةلفمنان،الموضوعية

5!ا.مارسهكالعددوالمارك!هةالجزالريةالولالعأوا!لالم.8ليالوطنىايحرير

المومام.مؤتمربان-915

الممدر.لفر-046
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I':فيوالشعب.!د!"سا.أنظر-018 ALN ! 'I ANP!.ةص.7491،الظدهَالأعلاموزارةالجزالًر

32-92

1211/11/5791.العدداىهد،،السلاحيمملكاملشعبطماول،:أنظر-181

.91كى/9028/7العدداىهد،التحرير،جعقليالمفويةالقوى:أنظر-182

الممدر.نفى-183

الممدر.نفس-484

يجد،الصوماملمؤتمرالسطسيالبمانإنثم.الأولالعدداجماهد.ليمقاكالنصر..أجلمنشيء.كل-185

وبدعمهالجزالري،ال!ثعبحبب!ملايحريرجقيخعم.إذايحرير:جقبأجمادلمحهالئ!دكائةلفة

iذوو+لالفبط.يراخىْأنيمكنلا،الذىال!ملوا"دي،الأخلاقيالفطلوكفاتالجحمى، لمركب

كأبطل!قطوالدالوطنىالتحريرجيقوجنبردوأطرالشا!هون،والمفوضون،الولاياتولادةالعلا،

غرلةومنالزيلة،اممةإلىابسطاب!ثمنبدءام!ن،كلإلىدخلتالئالشعبهةالأغالنمجدقموطصن،

القمور".أ!اءإلىالقمة

(.المؤلف)ملاحظةشخصةشهادةالملاحظةهذه-186

6191.أكوبر.أوللأ.5العددا!هد.ليمقاللوركي..جهثرايحرير..جهث!-187

95ه.:ص.،طرابلس.برنامج-د88

إلتحريرجبهةمننافلونهم،واحدةلوريةبضدةيؤفونالذينايحرير،جعقناضلي.إن-د98

الملَح..للممللُرزوا

.ايحرررْجهةليناضلهوجلىيوكلالتحرير،جهةمنكجزألااجزيؤلفايحر!جمثىإن-0ْ"د

نأجمببأده28،ا"د!نمىحهثايحرير،ج!هةأنظمةليجديدمنعلطيؤكد،الأولويةوهذه-191

ابلاد.داخلالطملينمنالوطقاجملىأعضاءلكيكون
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الممدر.نفس-161

162-WI26/01.5691/لي8المددالجزالرىمل

.D()همأعلهأضرنا-163

2/5.5791/الموندجريدةانظر-164

:!و.صالجزالر.لينسخهمعادنمورج5العددا!هدلي.مهمديبنالعري-165

:!.ص.الأرضمعذبو؟لانون-166

(.D)همأعلهأشرلاالذ!ن!ن-467

:39.صالممدر.نفى-168

84ء14.:ص.الأرضمعذبو:ىبهليالضويةصللانونتحل!لاتأنظر-916

(Philبهيقومماوهذا-017 ppe Lucasىبه:لي,ger,SNED!ل!,ede Frantz Fanon!ثSociol

,7191 .P222لانون.لرانتزسوصولوجهة

.نونلاتزلراصسولوجعةأكه4:ص.ا!لقالمصدر-171

الفكرمجلةليالاسقلالْوممئاكللانونلراتز،ْءط!*ولء!*أنظرابقلىيْلظنونْليحلمل-172

لدبلومبحثوابورة.الفلاحةالطقةالظلر:ْعدزغلولأ!أأنظرص:23ء3-كا!أ3لبراير708،العدد

DES،جاكأيضاَ؟أنظركا،ص:4الجزائرWoddis+الج!ثوراتنويورك-،الورةليجديدةنظريات

:23-47.ص،7291الصرلة

نإويقول،المديةوعلىريضة،وطةلمحهإنويقولالبريف،علىالاثرلىممطفىتكلمما،وبحق-173

يخقدأنيشىلا!انه،أخرىناحةومن.صوقمعا.وطأالجزالر:4صأنظر..مدفةْوط!ي

.),:13-14(الفلاحهةالإيديولوجمة

..أنظرالجظرة،المهديةلهذ4الأصاصةالسطتصل-174 .Muhlmann Wilhelmليالوريةالمهدية

.,:938،أ!ور!الطباريى،:كاوللمالط

:ص!هوا.م!نوىدورنضوراتبارير،حمآDeracinementىمماليوصايادبورديوأنظر-175

ضوية،أينمرلى،لامابحكميخبي،لاإنهايحذير:هذاكوجههيعنىلمنهالأشرفممطفىأما،16.

الخنة،علىالظلمالصرهذاليننطر،أنومبره،الحرلي،ليوعاده،الفلاحهاللعلىأ!اَوبالاعقاد

هذاوصدهالفلاحجمولأن،عادلةأسعلىاجممعوكنظموطريقةالجنرية،وا،نقلاباتالمضلن،والجهد

من،انقطعبلايخانأنهحينعلى،الكبرىوالثرور،المطلةوالأية،المزمنالجوععلىالقائمالمصدالوضع

26.تص.المذكورالمصدر+.اكسومن،الأرضبل

)الفقراء،الفلاحبنطاتنخلفلدورالمظرنةالدراصةليجدةبمررةأوضحتلدالحضقةهذهإن-176

.الفلاحوننا!!حزةلدهط:وتدوابد،والمين،السولحئ،الاغادحالةليوالأغهاء(والمَوفي،

6591ليوالورةْ ، Socialist Register،،241-275صرلان،ن!ثرداربدن:,.

)همأ!*(.النمىليعلهمؤشر-177

178-Resistance Algerienne.5791ألريل1-26،01العدد.

ثرددلاايحرير،جههَوبينبنهابهالتطحالاتى4أليلهة،المصالجزائريةالوطةالحركةوعئ-917

Guerinأنظرالتحرور،!قإلىالاتساليلي Danielابقاالمذكورىبهلي!Ci- git Le Colonialisme.

.!301:01ص
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الثافيالفصل

المشروعيةعلىالصراع

.انقساممنالتحريرجبهةدماعكَنرىلكيالجزائرليالاسقلالقامتطرأنعلا!ن

وأداحتهالوطة،للوحدةفماتهقيتماماَ،معرولاَم!ثزك،عدوِفذالمسفحالصراعُكانونن

يطعلمذلك،مع،ل!نهالوطق،ايحريرهيمشركةكايةأجلمناكسمنعددبهبرلئة

نشوئها.أعلىساعدتدأحانأ،لعلهيلابظل.رلاقليناطلافاتعلى!فيأن

ثوففعدماإلااقروفحليلظهرولم،خالةلق!تقدتthl.Pهذهلانفىلكومع

!قفالوطق،ايحريرحركةيجعلالذيالأساسياياقضوكانالمثزك.العدوَضدالكظح

نخلفلينتقومالقاكنويةالظنفاتللكخقتدالاسحمارى،ابظممواجهةلي،جملة

ب!ثكلبُرزُالق6291عفأزمةوماايحرير.جبهةفهادإلفالقوالاتحاهاتالئ

ليلىالمطنهايةإلاالامقلال،بمهماتالضامالىالمستح،ابفالمنالانقالذلكماسوي

!ياَ.يعدأبيدزمنإلىأعراضهاتعود!نةأزمةِ

الإماراتأوالعلامات:الأولالقسم

فاWبحكمومفقلاَ،دقهقاَتحللأايحرير،جهةأزهةأعولالاَننحلّلأنالسهلمنيس

ألقدناقد،الأحداثهذهليالظعلينأهممنقللغررعددلقدانإنثمالحفاء.ليتتمَكانت

علىساعدتقدالظرولىو،الزمنلاف!نهأخرىجهةومندشهاداقم.الامحانةإم!ن

شهاداتعلىحمبافقدذلكومعبعفىدعفهااح!اءَ،اسمرواالذينثهاداتمقارنة

طيَ!زالماالقايحريرلجهةالداخلهةالولائقعلىدالاعمادفها،يالجمعوقنا،العض

ئولأتاهوالأعحللددحض،أنيمكنلاأموراَفانعرضلااتايعقوهذاالبهطن.

المفرتة.المعطاتبعضلحينافاكطجدَلة،تعاتعلىلقوملرفةوضع

صراعأىقامكثهدلمالملَح،المراعمنالأولمحنالشينل!نالاخمالات،لكلوتجعأ

عننشأتالقايسعة"2"لجةأنفىلكاكشه.ايحريرجهة6تعادمشوىعلىضخم

4،أعفاؤهاو!نالمسلَح.المراعلظمجهودهاكلكرَتوالعشردن"3ءالانيناتجماع

لعاونةعلاقاتفهمف!مايقمونالمراع،هذاولودعي!م،قطاعهلينهم،كلالمضمول

الجماعة.القمادةلمدأالكرالاخراممنجولي
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ايحريرحركةداخللالهر،بدأتالمومام،مؤتمرانصادومع،91كرعاممنيدءأأنهغرو

الحارجي5الولدحفوردونالظئم(نهدلكالداخلهة.الحلالاتعلىالأولىالعلاثمكلكالوطق،

ذلكوبحكموالأوراس،.البلادغربلياثماومةرجالممثلي!ابليوكذلكايحرير،لجهة

وألاراسقد،بأنهيثعرالذياطارجي+"الولدأما.عنهفةلانقاداتموفوعاَسيهونتمرالموًف!ن

الكلطت:بذهعهيوضعالىمحمدوكحَدثعداء.بكبرفسعقاللة7،الفبنمشاعرنفسهليذلك

عنالحديثكثروالمد،91ك!آبليالموماممؤتمرانعقادلحالةتمَقدالحضقيابعطف+إن

المشكلةولكنجداَ.إيجالةعناصرعلىيشَملوالذيالمؤتمر،Lبخاهالذ!سي+ال!ط+ابن

سهجقه،مننعرلى(نليهيبل!،برنامج!ديدليفقط،لستأوذلك،معل!ست،الحضق!ة

جبهةدعدلم5691<آبمنبدءاإنهإجمالة،يمورةلقولاًنعلهاأنه!لىسجق.وكهف

اهـ!ط+ولقدماءوكان،الدقةوجهعلى*جبهة"أوتحالفاَ،أصبحتبلمُوخدةهئةايحرير

لبنالديمقراطيوالاغادالديمقراطة،للحرياتالاتمار)حركةأي!لماواهـولول

هنبدءأوإنهلردياقم.هنتحرَرواأنغرهنالظدية،الأجهزةلييدخلونوالعلماءابخزالًري(

8".يأمثلالحلهط،هذاأو"الجهة"هذهيدأت5691cعام

هذاليالموفوعالبرنامجبمخوىلتمللاالموخهةالانقاداتاًنشيءكلتيوبلاحظ

الطلةلل!مبعُنواالذينباختعارالمتملةايخذةوايدابرردالقراراتكتصلما!درالمؤتمر

الأيثخاصطموماتالذاقيدابلكحلولكنهايديولوجة،طيعةمنالراعولهسالمسوولهة.

ابلل.لينواينافس

نأيمكن4dخلاالأساسهة،الاختلافلقطةأنإلىz.LAIهذالينشرأناكسبوهن

بعضدصنلييبدو،ماعلىلهست،الانقادات(هذهليالموجودةاك!كداتإلههناتذهب

على`هيبلالمدفي،ردوفقعاص!فرحاتثلواينفذ،التشهقلجنةليالمقدلةالفاصر

اكفي،اثمامليالمورةلذهوفعالذيالحارجي"*للوندأعطيالذيابانوىالدورليالأصخ،

بينمناطارجيالولدأعفاء!نو"اللاد.داخللعملدقتالقالق!ادةلسلطةوأخغع

يعتبرون!نوالىفمايحرير،لجهةالمؤسسينالاَلاءجماعةيؤلفونالذينالتارجمن،الرؤساء

يؤولواأنوسعهملييكنلمل!نهفىلك،وبحكمالوطة،الممثروعةعلىالأولالأفاءأنفسهم

القالطائرةخطفأنعرالمثروعة.هذهعلىكعدوانلااٍاطارجعلىالداخلأولويةبداً

لمراعحداَوفحقدالفرنسعة،تالسلطيدعلىواعتقالهمالحارجيالولدأعغاءتحملكانت

ايحرير.جهةداخلخطرةازمةإلىأذىتدكانرتما

آلارهلطهرسعودالمومامْمؤتمرانضادالرعلىكلهرالذكلىالراعهذالانفىلكوعدا

وضأ!91.عامالجزائرصاقوليكا2،91عام"طرابلس"يرنامجلي،طويلدزمنذلكبعد
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هؤتمرأنإلىيش!ل!نهاثافيأماالموهام.مزتمرإلىالاشار!عنمراحةتمعالأولابمىلان

ايحريرجهةدايمواكطقينالجزالرىوالدرب،الأوراسممثلي!هاليليالعفدالمومام

المضروعة.ليحقهنقللمإنالتملعةصفتهنقصإلىففاَدذلكمش!روأاللادْخارج

ايحردر،جهة6تعادداخلالأولاطلالىأملاطارج،علىالداخلاولودةمد(!نولما

وبذكرالوطنة.الأرضمن5791عاموايفذايشقلجنةخروجيعدرعاَ،سهمللىله

يل!مسزولةحلواالذ-!نايسعةالرؤصاءأملمنلحة!ناكريخ،فىلكليلأنهنا

"كريمأيفيالذياياسعالعفوو!ن44،سجواتدوطسة01،مالواتدالمسلَبئالمراع

تادةن!نوهكذاالمومام.مؤتمرعنظتالقوايفذايشهقلجةليعفواللقايعم"،

5491.نوفمبرأولمنستنلعدتمامأ،تجذدتتدوكأفالدوايحريرجهة

ليالطسةالقماد!اسقرارفاناَكرمنعدما91/9/3891،يومالمؤفةاطكومةإنثاءلكن

"الداخل".على*الحارجغفبًعدماايطلطت،ليلنروأعملط،سققابفى،

علىوال!ثرقة،الفردةالحدودعلىأقمااللذينالكهردائننالسذيناصحماءلكن

الروط،هذهولي*اطارج".عنالمظومة،رجالوقطعةالداخلعزلةهنسزيد42،اطرق

واطارج.الداخلويينو"العسكر!ن""ال!طسن*دينالفملخطوطصلور

إنمانهذهالوطنة.بالمشروعةبةالمطحولكليكطمالظصلةاططوطهذهأنوبلاحظ

الوطة.القمةأجلمنالشخمةايفجةوبدرجةالمسلّح،المراعلياثركةيدرجةثقاس

سقطواالذين"للشهداءلااحفظقد،المشروعةدرجاتمندرجةأعلىل!ناكحة،هذهوهن

درجةيضسالذيالمستحابضلليالمساهةمعارف!نالأحاء،لينأماالثرف".ساحةلي

نأضفأيعنىمماالق!ادية،الدوائرليالمشاركةدرجةهوآخر،بمياركفاعف،المشروعة

.الظلساحةليالانسانأظهرهاالقبالمزايابدئهاَيخددالظدةناعبإلىالوصول

الم!مونوعت،الصلمواتععنال!ديالجهازوالحديطم،Iانمعدهاولكن

نإيلاثطرمة.يرجالتمرَلالفرورةلعدلمالسلطةأكاءإلىالموعلةالطريقل!نواخمت،

ايحرير،لجهةاي!ذلة6للظدالداخليابركبلطؤرإلىلالرنانحنإذا،انعكستدالاتجاه

الذيهوالانع!سوهذاالثاثة.المؤتهالحكومةإلى،الأولىواينفذايقلجةمنلل!هأ

منوماالاسقلال.ع!ثةاقر،وضحليشظهرالقالمثروعةعلىالمراعاتلذوريحمل

نزاعلاوح!دةكقمادةنفسهاوثفرضايحرير،حركةداخللبرزاناسطعتثخمة

الحاجة.عدنهاالحَكَمدكونأوالمراعات،هذهمنتح!فَفئكيحولها،
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عادةإدانةإنثمممالم!.قعادةهجرمنأصلاَنثاْتقدايحريرجهةبأنفبذكروحقاً،

جهة!ياتليكلامكلعط!ناتد،الجماعةالقمادةمهدأعلىكدواياًالشخمة،

ن!وبن.الصومامبموتمرمروراَطرابل!ى،يرلامجحتىا549نوفمبرأولإعلاننذايحرير،

43.لعلأالسلطةنامعةاقلاكعنبعدا!نهذال!ن"رنس*المؤفةالحكومةرأسعلىهنالك

.اللجانليأيايحرير،جهةههاتنخلفليتُخذالقرارات!نتلقدإد

أجهزةنخلفينحواجزإلامةواحد،آنليلمميالسرَممي،ابفالفرورات!نتولما

ا!مرار،اتح!اذمستوىعلىوأحاناَايفذ،مشوىعلىالفعل!ة،اللامركزيةمنونوعاَايطيم،

مراكزث!لرويشرتايشهق،همل!ةثقومأنالمركزيةالقيادةعلىالصبمنجعلتل!فا

المركزية.السلطةوصايةمنالتحرَرإلىالمهللديهانماالقالمسقلة،القرير

ايلهذاشخعقدالجدد(،زملاءهمالقدماءالأعفاء)اختعاراً!يالفوكيايعينممارسةإنثم

ظهورعلىيساعدمماوهذااثلل؟يينوالتفامن*الرفقة"خطورةإليهمففأ،الاستقلالإلى

ليتراعيأنيجبالقالظدية،المجموعةتأيفليالقلقةايوازناتإكواللجوءالجانجهة،اليهل

اتزة.القمادةأجهزةليالمفملةطالنظليالظئمينلدىالقوىلياكسبمدأدثكعل!

حركةأجهزةنحتلفبينالراعاتوإنضاجنثوءليدورهاشلعبكللأالصاملهذهإن

كإهذه)Jajالظدية.الأطرليالتنَرسرعةهوحاعاَعاملأأضراَوبفف.الوطقالتحرير

تمعبكانتالقواط!ائرالمسفح،ابضالحركةتنثها!نتالقالعنهفةالانقلابات

محراَايعاقبمشكلات!نتالأطرهذاولي*.الساسة*بالطبقةقيوزأنسمهممنعفوف

طرحوإعادة،المتواجدةالقوىنخلفدينقائماَكانالذيايوازنقلقلةفيوت!اهمكُطرحما

باسمرار.السطسعة،ا!د!مثكلة

تجلمنالفقة،الجماعاتعلىأملاَالمطقًايمحزذلكهذا،تحيبالحاجاتوبسحد

cott Parsons+ولةrt Bales44"ءا!"الأدال!ةالزعامةبينءههj "instrumentالزعامة

!مودالق"الأدالمحة"الفعالاتإلىيردْناالزعاماتمنالأولىالفةأما."Exprssive"المعبرة

"الجيرية*ابعثاطاتإلىيردَنااكنهةالفةاوام45.ابظمةداخلالوم!انلواستهلاك!وزيعإلى

داخلواخرامهاالمعا-سوإنمثاءعفاء،الاًولينالشخمة،لينلالعلاقات"تصلالق

+الادارة+زعامةتسمقهأنيمكنبمالتملالأولىالفئةإنكله،لهذابسطَولنقلايظ!م"،4.

ثملكما،الثفبالفصررلكالأضرةهذهوئمثلوالقل".*الانتساببزعامةتملىواكنة

لشمدلافااكلمحهَأهاايظم.علىتدرقامنسلطهاالأولىودشمدالمشرهـ.الادارىالأولى

47.أولىكسلطةلبولهاعلىابايرحلمنسلطها
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بهرولياطالمة.ابقةالحالةليلوجلىانلاالزعاماتمنالفئتينهالينانوا!قة

معأ.و*البه!روية*+الأدا!هة*السماتبحدلمحث،أخرىأويدرجةنخلطينبحدهاالأح!ان،

حينعلىالأدا!ة،السمةلهادسطرنحتلطةزعامةالمؤقهالحكومةإنالموليمكنل!نهوهكذا

ىأ،السلطةلعلةإنأخيرأوبقلأوفح.لثكلالج!رويةالسمةلطلرجحايحريرجعشأن

يخلفلههاتجابهالقالمشروعةعلىالمراعليالمطروحالرهانهيالقرار،اتحادإلىابادرة

المفةذاتالزعامةللكالمقدهةليثضعنفسها،المراعهذاصفةإنثم.الزعامات

الأدالة*8المفةفيهاتللبالقالزعامةأنحينعلىسلفأ،،هجوميوفعد*الحهرية"

ذلكمنايحققفرمةباوس!اح.الادارةمسؤولهةتحملمابمقداردلاعي،موتفليككون

.الصراعليالداخلةالفناتنحتلفنسحرضعدما

اخلاللىلي-أ

ايإبهلىاٍمضطرونالوطةالأرضعلىابغالبقادةالمكلفينالولاياترؤصاءإن

ميزمينأنفسهمويتنونالاسحمارية.للسلطةايابعالقمعيالعسكرىالجهازمعالمهاثر

الثعورازدادولقلىخاص.بشكلللخطرمعزضونذلك،-بحكموهم،الوطق،التحريربخفال

والفرية،الثر!ةالحلىودطولعلىالمكهريةالسدودأق!متأنمنذالوفعهذابقسوة

ليمكففينكانواولماالحارج.ليالمضمةالسهاسةا!طد!عنعزلقخطورةليزادممالبلاد،

بدراقموقروكينبطقق،الاداري-السماسيولالتنظمالعسكريبالعملواحدآن

الناءالمسقرةالضادةن9الشعورعززها4اسقلالةْروحاَل!ثألثااكتشوالانهماطاعة،

الاقام،إلىالأمركموملالملاحظةهذهومنوأملتهم.لأنفسهمأسلمهملَداطاوجلي

قوةوأنخاعةصبة،شروطالمقاومةليابظليثروطوأنسمالاومل،ماوسرعان

مرهقة.العدوةا!ممع

بينتمالذيالاتجماعُذلكالمؤقة،الحكومةفلىموجَهةحضقةاقامعملةَ!نل!نهوحقأ

العقلىاء(1الصغاتوجَمَعالظئل،لي5891ديمبر12و6لينابعقلى،الولاياتثملي

والسيالجزائر(منطقة)منمحملىويعي(الأوراسأمنالأخفروحاجالظئل()منعمرروش

الجوب(04.)منحواس

ماحبهوكانالذىعصروشالعقيلىهوالاخمالات،أغلبليالأصاسي،المتٌىو!ن

والذضرةبالسلاحالمساعدةكفايةعدمحولمآخذواًيرتالاتجماع.هذاإلىالدعوة

القائل،ولايةرئ!لىولام.الداخلليالولاياتإلىالمؤتةالحكومةلقلىَمهاالقوالأدوية
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العملحولالجهدو!تالداخللييتمالذيالمسقحلالنظأهلتأفاعلىالمؤتهالحكومة

المكهرية،السدوداجاحإلىالراصةا!ولاتكفالةوعدمعجزوأدانالديبلوماس.

الموىتجمدأجلمناطدود،طولعلىالمضةايحرير،جعشليتمالتىالالهاءوعمل!ات

يمادقكانالئالاخذ،هذهوكل.الداخلليالمظومةعاصرعلىالضفطوكفف،العدوة

اثارةالأساسةالاقاماتogleشكلتالتىهي2هالأخرىالولاياترؤساء،بالجملةعلهها،

المؤته.الحكومةفد

6القهاديعلملكيدونسإلى!سالرأنوقزرالدعمالذاعصرو!قالعقدعزموايثد

منيكيلونهوما(سى،منالداخلدالمظومةرجاللهيشعربماالتحريرلجهةالتنفيذية

ull.أولويةحولالمومام،مؤتمرليالمقزرالمبدأإلىالعودةيفرضأنأيفأنتههليو!نت

8و"اطارج*الداخل"بينأزهةثن!ئبلاأنريب،ولاالمبمنو!نا!ارج.علىالداخل

ن!الذيالعففالمظجحالموتفىلكلولا،الولاياتقادةبينتمَالذيالاجتماعهذاإلر

959241.مارس92يوم،فحتههعصرويقالعقهد

قادةالمرةهذهبهقامآخر،لتهديد!قريباَ،الحينذلكليتعرَضتقةالموًالحكومَةَولكن

اطارج.ليعسكريون

اظرجلي-2

مشروعيةحولالجدلفعثرونيعودوناطارج،ليالتحرير،جيشضاطيعضلمنود!،

ضدها،حضقيعسكرىلانقلابالضامعلىاياَمرحدَإلىذلكليويذهبونالمؤتة.الحكومة

نولمبر47و16يوملللياجتمعواانوبعدائورة.بقهادةجديرةغر(فايقبرونلأنهم

المؤقة،الحكومةإسقاطيقرروننراهم23،العموويالعقدبرئاسةأءك!22"ال!ف*لي5891

ايحر-،جبهةلأصبتإدن،نجحتالمؤامرةهذهانولوالسطسة.السلطةعلىوالاسظء

جشوحداتداخل،الحينذلكليسائدةكانتالقالفوفىحالةعفمتربما،خطرةبأزمة

الجزالًرية.ايون!ةالحدودطولعلىالمعسكرةايحرير

لعوتجوا،2"المحاكمةإلىرجالهاوقُذملاْخفقت؟24.2،اباسبالوقتليالمؤامرةوايهشفت

منلهايكن)ولمايمردإلىالملهذاعلىبقوةالمؤقةالحكومةرذتوعندئذ27.قاسأعقاباَ

لقط،مؤكةيصورةولكنسلطها؟وفرضالأمورضطإلىو!وعلتأيثهر(،بضعةإلاالعمر

!نتأفاكطايحرير،جشمنالاَخرينالفباطبعضبقدجديدمنسحرضأنهاإذ

ا!رال!ثخماتفيسماولاأعفائها،يينابفوذعلىالتازعبحكمالداخلمنفخورة

بومولى.الحضطوعد!ل،دنوالأخفردلقاسمكريمثل:قوة
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ل!لامالابوفتحالمصر،!قرير6/1/9/95941Jrيوم،دوغولالجرالخطبوجاء

بينالفملخطوطوعمّقايحرير،جهةأعضاءليناخلالاتجملةدذلكنلاوعلط.ئفاوَضُ

النظلودفعالأمرمعالجةليال!ثلىةوأنصار،الفرنسةاطكومةقيهالمماطةبساسةالظئلين

موالقةإلىكملللمالمؤتة،الحكومةعملاطلالاتهذهويثَلَتمدى.أتمىإلىالملَح

لي،الأزمةوكالتالأمر.لحثالوطق،للمجلسجلىيداجتماعإلىالدعوةعلىأعضائها

الحَكَم.يدورولامهمالعسكر-لنالقادةثدخلإلىواخاجتجداَ،خطرةالمشوى،هذا

والفرب!الشرقي،الأركانههًةرث!تيمعبوعولى(!ل،لن)كرع،اثحيواجتمع

من!ليوعليأ،الولايةمنلحغر)حاجللولاياتالحمسةوالرؤيعاءمحملىى(وسصلى)يوملىين

دهيلسوسلمان5،الولايةمنبلطفيالملقبعلي،فيودغينالولايقو،منودريرويق2،الولاية

جلىيلى.وطنىمملسبلىعوةالمكلفة"العشرة"لجةواًلف(28الرابعةالولايةمنصادقدسالملقب

9591(،ديسمبرإلىامحوبر)منأشهرللالةمنأقلددملموطويلةمرهقةفا!ئاتودعد

منطراللسليلاجتمع.انعقادهموعلىولصنالوطق،المجلستأيفقرارإلىاللخةلومتلت

ابمئنالمجلس!ئأنوبعلى.الهامةالقراراتمنعدداَواتحذ!18/1/0.91حق16/12/9591

جهةونظمالجزائريةللحكومةالمؤقتةالمؤسساتأحولسابقاَ"2عنهماتحدتاللذينالمؤيعسَين

أنشأثم.3Oابلادداخلعملهممراكزإلىبالعودةالعسكر!نللرؤساءالأمرصدرايحرير(،

إلا.وكريموبوع!وف!ل،ينمنمؤلفة،الحربلثؤونوزاريةلجةالمؤتةالحكومةداخلى

الاَنبعدلهس!كونالذيايحرير،جهشعلىماثرةغررقالةإلاتمارسلناللخةهذهأن

للقادةالسابقالرنسودولاها،الوطنىالمجلسأنشأهاالتىالطمةالأركانلئةثملةةوجلىقادة

علىالوطقالمجلسمنوالحموليثخمبته،يفرضكفسمرفالذ!يلوملىينهواريالفرد!ة،

34.الدينوعزقالد،أحمدوسلمانفجليعليهؤلاءوسكون.مساعديهدصننلياطريةكامل

وجعلالتحريرجشنظمإعادةعلى،الآنفذالأركانهمةالجديدالرئهسوس!حرص

جدة.دنىلهنشهاَقجانسأكيانأللجزائرفى2والغر!ةالضرقهةالحدودعلى6المعسكرالوحدات

الحدودية،للولاياتاكبعةالوحداتيخلفمنأملاًالمؤلفايحريرجشأنوالحضقة

ل!نوهكذا6.وحطلظد!ويُخفعتو!،دتظعميايدريجسعجهَزُنخلفة،لقاداتوالحافعة

الظهرةليابعقدالوطقالمجلع!منقرارعلىإَبنالدأتواينظ!مابنىلشكطإعادةسرورة

.(COM)العسكريةللعملاتقعادينإنشاء-اكنعةدوردهلي(،5791آب02-26)من

وحهدةأركانهةإنشاءطراللس،لياكبة،الوطقابخلس،دورةلِهذا،وسهيهمل

ايحرير.جشلكل
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الاْملليمؤلفأالجهث!هذا!نول.وانسجامهوحددهبحزدزالتحريرجقددأوعندئذ

العسكريالعملعلىتدزدواقدوكانوا،الفلاحينفقراءأناءمن،الردفمنأصلهمرجالمن

واحد،آنليإدنكمغل!نه،الداخلفياثماومةرجالأع!بحواعدماثدرلوا،مااًول

عناكشة"الأدالة"الزعامةومشروعيةابلاد،داخلالمسلَحابفالمنامحسب!بم!ثروعة

enca4اصشدأط!ررأنوالح!ةوالقق.ايظهميالعال!المستوى rementمنسسفد

خلالبه،ذلك!كوايحقواالفرنسيالجشلينثئوايثابفاطكظءة

الجطوعين.أو33،اتجلىينالطلاب!اءةمنوكذلك9391ء691.الأعوام

أقوىوالمجهزفى45دعددوالنقايأط!رو،القوي،الحدوديالتحريرجثىف!نوهكذا

يُوجًهلنأنهذلكواحلى.آنليوساسعةعسكريةقوةالوقتنفسفيسهكون35،ايجهز

أطرهوكانت،الساسةليشئةهاماَمحالاَس!خمَصبل،وحدهالعصكر!الفنلإدقانجهوده

الظليعذائهامنالأكبرالقسمنانون*ولرانزغمفاراَ!"لشيايحمسةتراعقامنتشملى

أء،ال!فمنترياحلفا!ا،قرندالسهاسِننالمفوفينمدرسةو!نتوالسماسي،3.

لواجاتبخثاطيقومونالعملاتفاطقليكانواوبن37.الس!اشةللأطرحقهضةملىريعة

ستلىعىأطرو!كوينالمقلبتهئةانشفالاَابهرالحلضةالقواعلىليل!نهمفى،8المسلَحالنضل

الالقلال.إلىابدوعوليعدالثورةكيعة

كلوزويرعارةأ!ةفهمواالمسووليناًنيدوآخر،م!نأيمنبهروهنا،

Clausewitz:ايحر-لر،جعشوبداً".أخرىبوسائل،الساسةتاثعةهيالحرب*إنالقالًلة-

ل!ؤكدهإنهبلالسهاسي،ررورهلأكبر،بهبر!راحةيطالب-المؤتةالحكومةمواجهةلي

،الأركانلهةالساسةالمفوضةيدعلى6291عامطعتنشرةليجدأ،ع!ريحةبمورة

الثعب،معايحريرجش+إنلهه:جاءوقد3."ْيعرفهأناباضلعلىيجب"ماداوعوافا:

ايحر-سجشلان+ولهذا:توله!ليذلكبعدولقراً"4ْ.للثورةالأساسةالمحركةالقوةهو

منة،ساسةإرادة!كمنثأقد!نولايار!خاوتجاه،الشعبتجاهلقلةمسؤولهةيحمل

لكيتماماَ،بخفيحهثف!نهالثورإ،بادىإلافايحفعتواعديلا،أعلىمثلخدمةليوكان

"44.لثورةالفامنيكون

قهادة()أوزعامة،المساواةقدمعلىكُفل،أنعلىالقادرةالوحعدةالقوةهواصشوهذا

وليالمقح،ابفالمنالميهشةاَلوطنةالممثروعةلييمثاركمابمقدارمعاَ"و*لبرية8"أدالة

افىدية.توولبحكمايهش!القالسلطةفعلة

الكيفيالطررثمر!جهها،مننفسها،لعتبر4،هكلعامانثتالقالمؤكة،الحكومةإنثم

ابفجمرحلةايحرروجهةيلمتكدها8ايهلى:وقولابهائه.مرحلتهاإلىوملتالق6لثور
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نفسهاندتوما(صولهابحكمتعريفها،للالمإنماوهذه.جزائريةمؤكةحكومةنئع(ناصطعت

رأ!عنلاالثعب،كلسادةعنوثعئرايحزبات،كللوقصْمإفا.حكومةهيحثمنله،

"42.الدولىالحكوميالوجودمسوىعلىباثرةنفسهاولغع!لك،أراثلْةهق

ل!نالمؤقه،الحكومةمشروعةأساسكعزيزلي!ضدهناالشعبإلىالإثارةكانتولئن

الحكومةل!نوهكذالفسه.الوثثلي،الدولةالمجموعةإلىلالاشارةضفتقد6الاشارهذه

ثستمدوكأفاويمورله،به،قامتالذ!العملوبطهعة!مرمحاقا،خلالمنكل!دو،المؤتة

أماإلط.دشدوالقسجَلنهالذيالواقعيأوالرمميالاعرافمنأ!اطارج:منمثروعقها

ايمن!لمسوىعلىلقوموكأفاعندنذلتدوللم!ثروعهة،معارهيحثمنالمشاركة

وضعهاالقالأساشةالأهدالىمنواحداَأنكعتبروهيتة-الموًالحكومةأنإذالديبوماس.

أمامالجزائريةالمثكلةطرحكانالمصقح،التمزدلىاٍانطلقواالذينالمواطونأوبكلأنفسهم

54910نولمبرأول*لروحالأصةايكملةوكأفالفسهاالىستنطر4-الطلمي"فىالضصر

التزامبمقاسين:م!ثروستهاكقمىإفاالدولمي.المشوىعلىالعملعلىالجهدتكثف!

يكنلمإن...الدولنخ!لفلهادقدههالذ!الديبوماسيوالدعمبساشها،الجزائريةالجماه!رو

"إناكحية:هذهمنممزأ،لمريحاَ،28/9/9591يومالموكةاطكومةتمريحويدوامحر.كذا،

لمماعوالظفةعلى،الأصةهي،عديدةدوذهذايوفاحتىلااعزلتالقالمؤقتةالحكومة

الجزائريالشعبمقارهةوكلرالبتقودرهي.بحريةوضعههذادقزرحتى،الجزائرىالشعب

ايحرير"!.لجعدشايحريريوابضال

ليواضح؟4البارةصورةأدخيهالذي،الأرجحعلىمقموداللاالاياس،وهذا

هاذلكفيولسالمؤقة.الحكومةعملليالديبوماسهةالاقماماتغبةعنالكشف

ن!المؤكة،الحكوهةنثاءاٍلىاٍدعتالقالأسباببينمنأنهكذكرنا!نإدايسنرب،

القضةثدويلسهاسةلممارسةمعذةet.)(انثاءليالرغبةأولهما:هامانبنفالك

بثفاوضاتالقاملدى8هقبرلأطرفأالفرنس!ة،الحكومةأمامنضعأنهوواكفيكهالجزائرية

.السلاملإحلال

.لفَلالدولهة،والمجموعة،الفرنسةالسلطاتاًمامالمؤتة،الحكومةكانتبن،ولكن

تجانسها.عدمعنثكشف،الداخلمنإلهيلظرا3اٍلافا،نى،واقيالموحَدالكطنمورة

يدو-وممطنةظرلةوحدةعنيايالى،و!غبر6،تعددكوازناتثمرةوهي-أفاواطق

إلا!صلحلاف!نهار!اَالمعبةالجماعيةالظدةأماداخل!ة.اختلالاتمنلههابمافخورة

لكيالجهدأقصىيدلونالذينالظئدة،المجموعةأعضاءبينوالمتحكماطفياكلسلإخفاء
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الظهرليوالهادلة47،المؤكةالحكومةفيادخلتالئالعملتجزئةاًماالآخر.دألرفهمكليُعذل

بشؤونوزيركلاسقلالثكزسالحققةليل!فا،الإدارةلسصليكبربرعلىالحموللىاٍ

هذهليل!فافعليهمأأوالسلطةصقةأمايثضة.إقطاعةثمابةلهأمجتالتىوزارده

الوزارية"اللجنةالمؤكةالحكومةداخلسؤلفالذى48الشه!رو"الثحي(يديدينالثروط،

!وأ.عام)جانفي(يا-!دالوطقالمجلسمنبقرارأنشئتالق)حس("الحربلشؤون

جهث!قوىمنجزءالأر!ن،هئةإنشاءقيالثحة،الوزراءهؤلاءمنلكلو!ن

بزعاتهاحفظواحدلكلابلادداخلأمااباشرة.لأوامرهيحفع،الحدوديةايحرير

ا!لطةالمؤقة،الحكومةإن!ثاءفذحاولواولقد4.لهاهرئساَكانالتىالولاكةداخلالثخمية

الآخرين.الانينعلىفهمواحدأ!هفةدونوالوقوف،لنهميخمانسيكوازنعلى

زم!لطعلىزعاقهيفرضأنيشطعلمِداريميي،كظئدممهرغميلقاسم،كرمف!نوهكذا

للداخية،كوزيرطال،بنلالأخضرمركزاًاسزاكهجا.ي!ثفلفهماكلكاناللذينالآخرين

عدأمالرنسا.لي،الهامالجهةهذهلرعوعلىالتحريرجهةجهازعلىرقابئيمارسكان

المظبراتيثبهةكشرهـعلى!نلقد5اهـ)ص!طهـ*(ْيرأسالذ!دوصولى،الحضظ

وكانواللوجسك.ايسلحإداراتعلىي!ثرفكط،الفروعالبهرةوالالصالات،

هانلة.هيمايقدرخفةسطاتيملكالاداراتهذهكليرأسالذيثوموف،

الوتتليوت!ملةتزاحةسلطتواحدآنديملكونالذيناثحةهؤلاءل!نوهكذا،

لجهةالاَخرينالظد!تجاهيؤلفون،الحربل!ثؤونوزاريةلجةهمحثمنكانوا،نفسه

لاالمؤتة،الحكومةداخللص،مملسصلاح!اتويمارسوننشاَ،موحدةجهةايحرير،

؟الآخرونهؤلاءهممنولكنآخر.وزيراًىثلهايملك

خاصة.إشارةيشحقفرنسا،ليالموقوفين8الحمسةاياريح!ن+للرؤساءاطاصالوضعإن

لجهةايفذيةالهظتنخلفليدوضعأعاؤهمكانتاكن!ةوايضذايسقلجنةمندد،اَإذ

يسامونلا!نوامابمقداراهمئاتهذهل!حدةعلىممموعةيؤلفونوهمايعاقية.ايحرير،

علىكدلفخريةمراكزلهم،لايُحفظالقالمراكزو!نت.الأعمالدسصليباشرة

ثمابانة،وايمهذايش!قلجةليوجودهمو!ن8.سينموً*كظدةلممهمالحاصالاخرام

علىالحرصعنويايال!نوفمبر*أول*لروحالولاءعن!براَالمؤقتةالحكومةموونخلفلي

يملكونفىلكبحكموهما!مديسين.جمحيأ.Toussaint"54اهـ"أبخاءليايج!ئلىةالمشروعة

ممارسةعلىقادرينغر-6الغروربحكم-كانوامابمقدار،الأولىبالدرجة*دعبرية*زعامة

الذ!المراقيدورإلىرُذوالقد.الأعمالدسصليفعية،بمورةوالمسامة،حقهقي،نشاط
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تقطعلايالمالاتالظملهميتحكان52اعقالهميثروطتحسينانوالحققةاحمانأ.يششار

عمابعددناعقالهم،كلكمكانوا،ولماخاص.كشكلالمؤقةالحكومةومعاطارجي،العالمعم

نألهميتحمما53،الكاملةصهماحفظوالقدالذاقي،اكحملمنالسلطةممارسةإلطثوذي

ايحرير.جهةيقادةدعصفالقوالانقساماتالمثاحناتليالحكمموضعلييكونوا

نكتهالذيللقاسمكريملانوهكذااطاممة.تاللحظليموالقهملطلبهذهوكانت

الفرنشة،الحكومةثمليمعالسلمثروطليداحم!للظوضالوطقوالمجلسالمؤكةالحكومة

ويحملالمفاوفاتأسرارعلىيطلعهملكيالعظطء!السضءهؤلاءيزورأنمطلقأينسىلا

معخلالهالد!تحاولالأركانهةإنثمايالعة.الحطواتإلىيمفيأنتبماموالقتى،على

55معوثينإل!هموثو!د،المعقليناكريحييين""القادةدعمعلىتحصلأنالمؤ!ة،الحكومة

جهةأنفسهمهميؤلفونلاأوبوا""مساجينولكنكها.والدلاعأف!رهملمرضمكلَفين

الطويل،المشركالطيثىبحكماشدالذيالمزاجليايوالقعلىمأنفىلكهوحدة،تجانة(

ولةاللىوزراءعلاقاتأفسلىقدذلككلابظر،وجهاتواخلالىابفور،علىوالراع

ذإك!رر،حذلىاٍالفرنةفةالمطفطساهتالذيللةمرلنلروزأماالمؤكة.يالحكومة

ليالانسجامزيادةعلىيساعدلمفانهاكلهة،المرلبةإلىبرلاتهوعادت،لامعبهجمجيه

إخفاءليدوماَينجحوالمموحدَين،للظرجيدونالذيناياركلعونالقادةوهؤلاء.المجموعة

.57الوطقوالمجلس،المؤقتةالحكومةإلىقاريرهمليخلالاقم

المققلين،الوزراءالتبادبعدمها،دقيمنالأقلعلىأوبدورها،المؤقة،الحكومةإنمْ

خطوطعنهذهنثأتوقد.الداخليةالحلافاتعنبصدةلتلافااثلالي،الحلفوأعضاء

باعدأوتقاربمنالأعفاءبهشعرمااًما.القديمةالساشةايثكلاتعنالمورولةالفمل

لارتالتىوالحموماتالمتطقة،اثلاثالمؤتةالحكومات!دليمعاَوجودهمأناءوكنالس،

للحركةالقل!ديللوجهأخرىعورةنثحأنعلىلزيدلال!فىلاَخر،أولببهم

وينلا،DMAوا!للعلطءالقدماءالزعماءيُفئهالذيالاتجاهلينابقسمةالجزائريةالوطنة

المؤتةالحكومة!نتوئن.MTLDا!من"المركزيون"يفئهالذيالرادي!ل!الجاح

!نتاكن!ةالمؤقتةالحكومةف!ن،الاتجاهينهذ!نبيننشهاَمعقولاَكوازناَحققتقدالاْولى

خدةودندباكين،الأمينليابعادوذلك*اللبمالصين"58،لمملحةايوازناخلالعنلبَر

عاسفرحاتكلحلعدماالثابة،المؤقتةالحكومةلي،أصابهلماسعثأرهذاولكن5.خاصةْ

حراابخالتار!،الوزارةمنفرانسهسوأحدهوخرجقدالأخررهذاو!ن.الرئاسةلي

Mاأ.ط+5ا!لمَدماءأوسعوبشكل"المركز-ل!ن"لقدماء
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يخطو!كان،للرئاسةخدةبنوتسمهةابابة،المؤكةالحكومةعنالمغدلينزاحة"*اٍبأنولنذكر

هذهأمامنفعاًن!ب.وكانالفرنسةالحكومةمعالسلاملمفاوفاتالحاممةالمرحلةإطارقي

الحكومةهنهليدفعأنكذلكيجبركانوالاعدال!.للتساهلالمحلقللةممموعةالأضرة

8".ومعارفةمماراةءنردادكمانالذيالأر!نرئاسةموقفلمواجهةبالحزميمفونرجالاَ

نأففذالأر!ن.وهةالمؤتةالحكومةلينالاَنمنذسقومالأساسيالراعأنوالحق

للحكومةيكنلم091،يارو-9591ديمبرفيالوطق،المجلساتجماعليهذهأنشسًت

ل!ثؤونالوزارية"اللجةخلالمنايحرير،جشعلىاباثرالأشراهـغربعضإلاالمؤتة

مشكلاتعلى!طفعلكي،الأركان!نة6لقاتمزأننفسها،هيعلعها،جمبالتى"الحرب

الجش،قفاياليالقديمةصلاح!اقافشثَش!ئألقدتأفاالحكومةتجدوهكذاايحرير.جش

لطآخرللا!اAAWَيرىتونسثحيف!نوكذلك.الأركانههسلطةكتاْكدكانتمابمقدار

الحكومةدينماسةكودراتإلىأدَتحتىالملطة،ليالظئهةهذهالأمريطلولمغارديماو.

الحكومةعملعلىعدرق!بوكأفافأمحر،أمحرثظهرالتىالأر!ن،هيئةوبنالمؤتَة

الجوانبعنكذهلوكأفادبدوالديبوماسي،بنشاط!جدأالممثفولةهذه،و!نتالمؤقة.

نأويجبضمنهاَ،انتهتقدالمسلّحالصراعمرحلةانلعقد!نتولعل!.للثورةالعسكرية

الأولى.دالدرجةوديبلوماسةسهاسعةهرحلةتحلفها

لأكبر،اكبر(هةالمسقحللصراع!طوا(نيريدونكانواالذين،بالمقابل،العسكريونأما

يثعوراَالصلاحنقصكث!عرونوهم2،.وا،موالبالسلاحبهر،بهريطابون،كانوا!قد

بددهد،لشرائهالمالنفقأنمنبدلأالمزقة،الحكومةأنيقذرونمابمقدارفأفخم،أضخم

إلىابقدلعينينالرونولراهمالطلم.ارجاءنخلفإلىمحيررة،هيمابقدرمسرلةرحلات

نأو!برونناضلين،نهمامحر"لروقراطصنن"أمحواالذىالمؤقةالحكومةموطفيلرجزة

وثلها.ابورةمادىعنلامحر!رثبهدنف!هاالمؤتةالحكومة

ووملالأر!ن.مةوبنالمؤيةالحكومةدينالفرقةحدةليكزيدالانقاداتهذهوكانت

الصدالأر!ن:هنةاًعغاءلقذمعدما،6191عاممنجويلهةشهرليالقطعةحدَإلىالأمر

الحكومة.رئسعاس،لرحاتإلىاسقالق*لقدعفجليواثمغ،سلمانواثمدمبومدين

ابهار.وضحليمعروضةلاصة،اطلالاتإبقاءعلىنهحرصاَرلغها،الذي

إلىاتهىوالذىطراللس،لي6191آبلي،دورىلياجتمعالذيالوطقالمجلسلكن

المراعحدةرلعضرورةعلىتأكدهيرفها،ماالالاهرليالأركان!ةقدْم،الوزارةلفرو

عتتدتراراله"إناباشة:مذهنشرالذيالوطق،للمجلسابهاليابنويعلنالمسلَح.

الجزالرية".الجماهرو!عئةايحرير،جعشعملتجعزيز
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الحكومة+أنيدورهفعؤكد15/9/6191يومانجزاثري،ال!ثعبإلىندائهلطخدة،فييأقيثم

الفروريةالوسائلودولبرالتحرير،ج!شتجهزات6زيادعلىالأهةأكبر!علقالمؤكة

!طورأنثقئرالحكومةأنذلكبوعودها.لفلمابناتهذهل!ن؟لكومع+ء.لعمله

العملمنمزيدإلىيدعومماأمحرالديبوماس،العملمنمزيدإلىيدعوأ619عامالموتف

نأودعقد،العسكرىللعملهيالأولويةأنتحسبالأركانهةلانودالعكس،.العسكري

الطرلينلينالعلاتاتلداًت،الحينذلكونذالوفى.المجلستراراتكطبقلمالمؤيةالحكومة

بثير.بهثرلسوء

فجليوالمقدمسلمانالمقدمالأركانهيةعفواايبدابضان،مفاوضاتمتiوعدما

سل!مانالمقدمعادوعدما.عودةبنالمقدموهو،للحكومةإَعداالأقلالفبطأحدلحساب

لي.Mellegueايدريبمركزلي،الشرقليالحدوددةالدمكريةالأطركلجمع،!ونسإلى

حسابعلىنحجلةمصالحةأفالوكط،الضاناكفاقاتوأدانالمؤتة،الحكومة"جمانةوعرَض

نأإدالادلال.أوالذلهذاالقبرلعدمإلىايحريرجشأطرلدعوةحدثهوأفىابورإ.

م!الفخمةالظدق"ساصلبيطولنيالحسابهمصهطابهمالثعب

تجل6291Xعاملفريليالشرقةاطدودطولعلىالأركانههًةقيمنهجوموثُن

وجاءالمسفح.دالنفالاتزاعأاتزعارالاسقلالالسلامأنعلىكبرهاندقلعل،القتالوقف

يخهايخابهالقهي7،جديدةحربلتبدأالفرفسون،معالظلوقفموعد91/3/6291Xيوم

علىعميوابن"أنارالًعاَ:نكهداَهاالدويالمثلويجدأعداء.أصبحواوتد"الأخوة"

أخي".ضدوحدىوأنا،الدريب

طيليكل!تتم!نتوالمراعات،،واكلساتواثحنات،الاخلافات،أنوالحضقة

هذهعلىالممتيفرضالمشركالعدووجودو!نالوطق.ايحريرحركةداخلاليهطن،

الجماه!رعلىايحرير،جهةقادةفيوالوحدةاقينسوهمُوانطلىالداخل!ة.المشاخات

انفجرتعدماالجمععمَاسىوالاًالدهشةل!نوفذا.المؤلمةاطققةهذهتجهلكانتالتى

الاسخلال.محة،القمةأزمة

المفتوحةالأزمة:اكيأالقسم

؟دخلت،القوبالفوضىعف،منف!هاكمانبما،6291صفأزمة(نوالحقهقة

وقاحة.امحرهميدليوأسقط،ويقظةاطلاعاَالناسأمحرلاجأتقدكمت،القواللامسؤولعة

بدأ،غرووعلىاللامتالرة،الثخمهةوالانقلاياتالذالهة،والرعةالأثخاص،فخمومات
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علىأضفت،عابرةكانتمادقلىرمفاجئةكانتالقاييهكلأوالتعارضاتوايحالفات،

جُنَ.قداكريخدأنالاعمادعلىيحملماالأحداث!سارعSصور

ويونهومايوشهرىمنتمفخلالالوطقالمجلساتجماعليعلانهةانفجرتالأزمةأنغرو

الثخمهة.اطموماتمشوىعلىماشرةولركزتطراللس،لي6291(وحزيرانا!س)م

وظهرتنجأةانجقتالمسلَح،المراعيرةطولعلىوثراكمتنشأتالقالراعاتوثلك

الفوفى،إيثاعةلييساهانودصدهامحرقاو!نتالنهار.وضحفيوعُرفت،السطحعلى

الوقوفإلىواضطرتم،uالاقفصدالمؤقةالحكومةووفعت.الأزمةخطورةواردلماد

!نواالذينالأركانينةأعضاءمنسهماولاعلهها،المركزةالهجماتأمام،الدفاعموقف

إدارقاطربقةوينفدون،ايفيانا!فاقليفرنسا،لحسابتجيهاالقالتازلاتعلىيلوموفا

ر.<الأفناقشةعلىغلبتقكثخاصAاصراعاتف!ن،غابةىنتالذايةوأنأماللامور.

لمالذى"طرابلسبرنامج"علىتمالذيالرائعالاجماعإلىننظرأن،بذلكللاقتناعويكفي

الليبية.العاصمةليالمحتمعينالوطقالمجلسأعغاءدينهامانقادأكيعملعاَثر

اطصوماتعامفةويثرالأهواء،سهلهبالذيهوالسطديالميهب!شكلل!نولالمقايل

سراحهمأطلقالذينالحمسةالوزراءمنالميهبهذاشكلوأخراَالثلل.بينواكفسات

علَةدنالحاجإلىبالإفالةوخهضر(ودوضاف،ويهطاط،يلة،وبنأحد،أيت)أيمؤخراَ

8 Ben Alla،الوطق،المجلسأعفاءلامحريةالميهبهذاعُئنعنلىماولكنمحملى!ي.وسعلى

يأنههذاشعرولماخدة.بنحولالمجمعينالمؤتهالحكومةجماعةعنالتخلييعقفىلككان

الموقفهذاوتجاهدونس.إلىوعاد،جران-67للة6فجأطرايلسدركالأقلةمي،منأصبح

محغراَيهواأندعلىأعمافم،وقفإلىالللى،يغادروالمالذينالوطنيالمجلسأعضاءاضطر

انسجوا.الذ!نفذ،جوان7يومابماب،اكتطللعدمبالعجز07

دفاعهل!لَلرحنالوالقوليناوعلولكتسارع.الأحداثبدأتاللحطة،هذهومن

مرحيينعناللعرض(،ولبسهطأنخمرةلمورةلنخذثألناغررهذه"7.الاخلالسرورة

ثمخ*.3،الأر!نو!ئة72المؤكةالحكومةلههتجالتالذكليالحاوجيالصراع:هارئستين

الداخل.ولاياتوبعضهويحارض73السطسيالميهبجعلالذياخلياللىالصراع

اظرجيالصراعأ-

قرَرت،-طرابلسفيجرىمالعداللاد.خارجالراعيفجر،الأولىالمرحلةوخلال

للى!نأنيلي:أ(ما-03/6/6291'لتاريخايحريرجهشلىاٍمهامحابليالمؤقة،الحكومة

عنالعسكريةالربةكسقطأن2(الأر!ن.هئة!اثلا4عضاءللاًالاجرامةالنشاطات
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لأنهلانوفي،غرايدديرهذا!عتبرالأر!نيةولكنوسلهمان"7.نجليوالمقدمينلومدين

مننجتالأركانهفةأنإلىالنظربةهذهو!تدفانوفة.غبرنفسهاهيسلطةبدعلىاُنخذ

إنهالأقلعلىأويثيء.فيلذهملصةنفسهالعتبرولانفها.!طكومةالوطق،المجلستجل

75.عتهاالقامئةيدعلىإلاعزلهايمكنلا

ايهمالعدمبمحفراتهىتدالوطقالمجلساتجماعدامماأنهلرىلافا،أخرىجهةومن

بقاعما.لُقرَلمالوطق،7اجمل!أنحثمنثانوفي،أساسأيللحكومة!دلمل!نهابماب،

!ولةه!أباْنهل!ها،المتعصبالجزءفىلكالأللعلىأوالحكومةكُتىأنالأمر،آخريعقمما

السلطة.انقلاب

علىصراعثم،الشرعةعلىصراعالمثروعة،علىالصراعإلىانفافأنهونلاحظ

الجانجينمنكلأخذافي،ذلكولي.السلطةعلىسريعدسالقإلىسهؤدتمانالملاحهات،

و!ن.الداخلغزوإلىيدفع+،اكريميصننالظدةبعضن!دلنفسهف!منأندعدالمظزعين،

7."ْالدولةو"سلطة"العام"ابظامعلىالآخروالعضاثورى"78"الصفاءعلىلمركزابعض

فياستقرفقد8المؤقةهالحكوهةلمعارفىرئساَنفسهمنجعلقد!نالذيبلةلنأما

ثسويةإلىيمفي84)وهران(والولاية5الحدودجشإلىوبالاس!ادفاك،ومنللمسان.

لمملخه.الموقف

مجاكاتىفىلكوأدَىدلمسان.ممموعةضدوقفت82وزوY-دهزىمحموعةأنغو

85بمفاوفاتأضراَذلككليتىلكي84،واعقالاتاباس،لعضواخطاف83،عنهفةدموية

بنولكنالوطق.المجلسقيمنانتخبكماالسعاسيالمكتبلقاءعلىالالفاقإلىاتهت

بينالوظانف"8يوزعوأن4،كو3/7/2يومالجزائرلييسقرأنالسطسيالمكتباسطاع

سي،السبالميهببسلطة7/8/6291يومخدَةلناكرفوبن.يومأعضائه

ذلك.بحكمحقهاكلتجدلمالأزمةل!ن87إلههالمؤقتةالحكومةصلاحعاتوانقال

الحكومةأي:بنهمفمااطارجقادةبين،الأولىبالدرجة،يقومالمراع!نالاَن،وحتى

مراعبعهالحاوجيالمراعهذاولكنا!لقين.اوبواوسجاءالأر!ن،وههةتة،الموً

مهمةعا!قهعلىيأخذالذ!يالسهاسيالميهبفد!قفالولاياتبعضلط!نت+داخلي"

88.سلطتهثتلكيتاْ!ده،ايحريرجثى*إباع"

خلي"اللىا"لصراعا2-

الشاشةالسلطةبعثررأتعدما،الولاياتفبمض.الأزمةمنابانةالمرحلةلقومونا

كانثلوكطفاطقها،علىتحكموأخذتالاسكلال،إلىالسابقملَهاعزَزتودنالرها،
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احقارعلئأملاَشئتدسلطةالمثزبون،العسكريونرؤساؤهااًماقحها.التىهياًرفاَ

الواقعةالأرضعلىكاْمراءويحكمونحقضن.محلننكح!ميغرلونبدوًوافقد"الخارج*

أيديهم،تحتيقعمن8،د!فةْمفوفهمإلىيفمونبدؤوالقوقم،وكعزيزاَإمرقم.تحت

يimarsiens*ا!باسممهنةبمورةسسموفم،الذيأوبكإلىبذلكابىبوقحوا

"تدماءوحتىالمختين،تدطءأو:مارس91"فافلي"لاسماًو،المريحكوكبأهالى

+عذرية+لأنفسهميخشئوالكي6المتظرغروالفرمةاتهزواالذينالجددالنادمنأوونين"الم!

لثدن.الأتلولا،حماسةالألللايكونوالنوالذين،رخيصكسعروطه

للقضاءاجمدأتمىالساسيالميهببذل،السلطةليايدهوروهذاايثرهذاوتجاه

انثةالولايةولكنالرايعةمو.بالولايةاعطدمماأولواصطدم.هذهالولا!ات*لدرالعة*على

الرابعة.الولايةجابإلىالمراعليدخلت،الحاجأوMohandمحنديقودها!نالق

الأولى:وبالولاياتالحدوديح!ش4ْازرهاثدالذىالشاد!الميهبلاموعدئذ

علىللقظءتواتهكارسال.)المحراء(4ْوا!ديعة)وهران(39واطامسة)الإوارس(!.

اب!ثمين.الولايتينمعارفة

لمل!نه،03/8/6291يومانطلقولئندماء.هنلههسُفكبماغهأهذاالقوةاختبارو!ن

فهاأخذالقدالأزمةالأمرأولفوجطالذي،الشعبقامعدما،6291شمبر6يومإلايته

القرفشديدأصعحثم،القوىخالرلأقعددهالمظجأةأذهيهوالذىبعضاَ،دعفهمبقلالأخوة

منسينسعأنأأيبركاتشين،سعيهف:وهوايحاربين،بينلولفوالاكراز،

وأبلرجةقهاْ(خذتثمالأمر،أولعفوية!نتمظاهراتخلالوذلكككفيا(الحرب

.العطلاتحادومن5ْالكبرىالجزائرمننافلينيدعلىوثُؤطرأخرى

عل!هاتشملالقالثوريةالإم!ناتعنفكرةالقاعدةجانبمنايدخلهذاويعطنا

ولكنالقمَة.جاتمنالفافحةاللامسؤولهةتجاهالشاسي،نفجهاوعن،القاعدةهذه

أطلقهالذكليدزكات"يين،سع"الشعارل!نوحقاَواحد.بوجهالأيثهاءتعرضظماالحففة

علىوحرصهاالقمَة،تمزَقالقالمراعاتمنالقاعد!استياءعنريبولايعُبرايظهرون،

سبعبعد،الآلامعلططالتوقدكله،الشعبثعبأيفاَيعنىأنهإلاالوطنة.الوحدةإنقاذ

ويدووالاشقرار.السلميهوىالآنفذأمبحالث!عبفهذاوايضحطت.المراعمني!ين

الاسكراروهذاالسلامهذاودؤمننفسهادفرضأندشطعسلطةأيةلقلمسحدأنه

ولا،الآنبعدأيداَقلقللا.عاطفةمنالقلوبليمالكلوالأمولينقوة،بكلابشودين

.الفرحدموعيخريجريشهئأيرواأنيطعقونيعودوالماباسناٍ،الآنبعدألدأدموع
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وأناثد،وقالات،وضمَ،عاق،منثنتبماالايعقلاليومالفرحهذادفجَرو!مد

كانتللقديالأعلام.الملأىالطرقلينهي،لامسراتليواقدَدار.ؤطلاقوز!اريد

كط،الجسديةطخهاحدودمنمحرلحريهالرقص،المفوهجمنلابورايلالنةالجماهر

الحا6انطلاقةالفرح؟لكوحزرإرادقا".علهاتملكجنونة،لذداناتقومكانتأفالو

وجوه!نتالومفىلكولي.الموتقلقجراءمنطويلةشواثم!ولةكانتالق،الجامحة

دورهو،داخلينوووأثرقتاطزنرههةلقدتقدوأخواقمواراملهمالثهداءاًمهات

مزبمفافالفرحالعزيز.ذلكأجلهامنتفىالئا!مفهةيانتمارفوجدنه،عدنالذىالأمل

الحماسةمنرائعأخلطأكانلقدم!ن،كلوليالآخر!ن،لدىأما.والسكنالصظءمن

الآنأعجتالقالأرضممموععلىاكريةالألعابمنسهللييدلقوكانا!وية.وفرط

،المماتآلالىوكلبسه،آلاهـالأذرعيهللوَحالذىالوطقالعلمصورةوعلىحرْه،

لرسيضيماعلى-،للدولهلأللياهزاز"الشب،*كانابازل.كلسطوَحلوقويمب

ا!لق،الاسحماررموزماأ"!.الفرنسياياريخمنالقرنونصف!رنتواعدروالمفرب-

دوجوتماللوأما:الشب!للانقامعفويةالأكثرالصورةهومما،سخريةمدعا!أمجتلقد

Bugeaudالشوارعأعاءبسرعةوغترتلا!ممامة.رؤوسا!وتجتفقدلمان،دوروالدرق:

ولبهيالملارة،ضئلةفرشا!فردةيففلوأصحت،.فرانسأنالول*جاد!أممتلقدوهكذا

الجزالر"هو.-+انالول31تحملوطنة،

ك!رلةتدوالعد،منالجوهذائلليتهادتا،أر!نتَزالقايحرروجهةأزهةولكن

لل!ركةأيدأ6مسحدلعدلمالقاعدإ،أنجعداَ!عقثر!ت"سين،هـ"سححققة.وطغة

ليالثوارعجدرانعلىظهرالذيالشعارهذاطواعيةلقلأفابل.القمةخصوماتلي

مابمقدار،أخرىعلىمحموعةيفضَللاولبهه".الشعبهوواحد،لطل"فالكالجزالر:

المعسكرهذالاكلرلملانه،وأوبكهؤلاءبينحائراَكانو"للواع.اطققةالأسابيجهل

اسفالأ،لقيقدالمراعليالداخلينالفريقينمنواحدكللانذلك،وعداذاك.رلا

مطرليخدةيناسقلتالقالشعجةوالبهجةالجزائر.إلىعادعدماالظتحين،!سقال

القالأخرىالهجةإلايعالفامالهايكنلمالجزائر،مدينةعنالبيدعروابضء،الدار

حئأوأوزو،!زىدخلعدماكلقاسم،كرع(ردلمسانمهاإلىعاداعندميلةفياسقبت

ا.4ْسطفثمدسةدخولهعدع!اس،فرحات

وأدارتنظمترمز-بسلطةهوحعثمنيل؟اله،ليلا،كزعممعرونأزعمكلوكان

،يكونماالأوفحالاخاروكانالسلمهة.اهماة(هوروثديرنظماًنفهاويطر.الحرب
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دالدرجةدلك،اًوالمجموعةهذهإلىولاذاك.أوالرجلهذاإلىتجهلا،يكونماوالأصح

ممموعة،أورجلوكلوالاشقرار.والأمنابقمعودةليالحارةالرنجةإلىيتجهيل،الأولى

ح!ادإلىالأتل،علىسلفأ،الاطمتًنوسعهليكانالأفية،هذهتحقق!ستطهعأويستطهع

النعة.الحشة،القاعدة

بذلل!نتالمؤتة!"التهذيةالسلطةأما6.مفقودلعلاَالسلطةكالت،المفهذاولي

جاءالقالاداريةالايعتراريةللك،الامكانلقدروثوئن،،العاديةالأعماليسصاصدكل

يثلكط"عملأالادارمميالجهازوشلَتمامأ،دوانرهالأفرغالكثهف،الجزائرفرنسيىرحهل

لؤمنأنالمفروضمن!نالقالمؤتة،ايفذيةالسلطةوكانتلبلاد.الاتماديالثط

سلطةأيةيديهابينعمل!اَتملكدكنلمالمسقلة،الجزاثرإلىالمسحمرة،الجزائرمنالانقال

يأالسوداءلالمخرةيسمىكانماوراءمالىاٍتمتدسلطهاكالتوتلماحقضة.

-Rocherاهـ Noirإمرقا،تحتنظرياَالموفوعةالمحية"4ا!موةاما!يهـا.مضمة!نتالق

كللي،عفويةبمورة6،لجأظهرتالق،الفعلةالسلطاتأمامالأمرتنلعافي!لتفقك

ايالعذاك،أوالاتحادهذاأوكلكاًو،الولايةهذهأوكانهمةثابعةإنهابقولثقريا،م!ن

المرورجوازاتمنأو،الأمنرجالمن(و،ا!مواتمنفط!نيوممنوماايحرير.لجبهة

المزةهذهليالحالعاله!نتماعلىالمطر،أرجاءساثرمنتالسلطنحتلفعنالصادوة

ا!فطة،!اتاًمالالولايات.كرحدإلىثحققالحاعة،الوفودثسمهةو!نتالفوفوية.

كإيعفهاالمحلةالقوىونسةالسعاسَة،للقإتودبعاَللفاطق،كبعألقن،كانتفقد

اتحيذقاالقالهامةالقراراتليغالطكألرأمارتالمؤتتةالحكومةف!ن،العموموعلى501.بعض

4.المزقهكهالتنمديةالسلطة

لالذيالعدانهة.الأعماللوتفOASاهـثمليمعالمفاوضاتمرحلةخاصةوبذكر

ثوقيسلطةوراءاختاقدلارسالرحنعدقه،الموًاينمديةالسلطةرئشانهوحدث

اطكومةرئسبائبالساسهةالضمانةعلىالاعتمادإلىالأخ!رهذاواضطرممطفاي،

4ْ7.سوز-فيجاكجانمعتفاوضلكي،بلقاسمكريمالمؤلتة،

يلة،بنولاسهماايحرير،جهةتادةبعضعهأعربالذيالرفىعلىمفانفىلك،اوعلى

منممطظ!طشوقياصكالةإلىاذتالتىالأساييةالأسباباًحدكان،المفاوضاتهذهحول

لوزيعمنالأمحرعلىيومينبعدأى8ْ18926آب8يومالمؤتة،ايميذيةالسلطةهذه

واحديومويعدالجزائر،مديةليقللمنذاستقرالذمميالسماسيالمبهبأعضاءيينالوظئف

سي.ال!طالمكتبوسلطانبسلطةخدةبناعرافمن
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ولماالجزائر.إلىعادتعدماجداَافضتقدىنتل!فاناحعتها،منالمؤقه،الحكومةأما

2%41جوانليالمنعقدالوطق،للمجلسالطصفةالجلساتخلالالأللة!ثكل!نت

الوزراءأماجداَ.حرجوفعلي!نتن!فاايحرير،جشاركانكةاتامموفعو!نت

المشاحناتمنبهنهم!نلمايدعموهاأنمنيدلأأضفوهال!فمابفى،منعادواالذين

ممهولةمفامرةإلىلانطلقتنفسها،عنالدفاعهوتفالوقوفإلىأطتفىلكوكد.الداخلة

ايسزع،منبشيءاتحذالذ!التديررهذايزدولملأركان.اههئةإقالةقررتكدماالائج

سلطةوأضعف،الصراعحدةمنرفع(نعلى،الوزارةأر!نكلمنموالقةغرروعلى

ة!أعفاءأثالتعدماالمؤكةالحكومةأندلايهلهلأمروإنه.(خرىمرة8المؤتهماالحكومة

وثؤكدمشخمة،قمةقرارها!عطيلكيهكافم،ليآخرينلئنأنلشطعلمالأر!ن،

المدعومة،الأركانه!ئةمعارفةعلىللقضاءوسلةمنالمؤقتةللحكومةيكنلمولماسلطها.

إفاوالفر!ة،الثرهمةالحدودطولعلىالمضمةايحر-روجث!وحداتمنواسعنطقعلى

!نااللذينالدعموذلكالقوةدلك،الداخلليتجدأنآملةالجزانر،إلىلالعودةأسرعت

4،ألهاْالولاءعلىالولاياتوغملخمومها،الشقأنلأملوكانتاطارج.ليينقمافا

444.الأر!نصئةقواتلعودأنتيلالساحةوتخل

الشقولكن.السلطةلىاٍلسالققفةهي،للكلمةاطققيلالمعنىيوئذ،القفعةو!نت

ماسرعانيل.الأرضعلىجذيةَفائدةتحرزأنلهاتحلمالمؤقةالحكوهةعلمهحملتالذي

بينالمراعثبلورلدىالطجز،والشاهداكنو!المفلمربةإلىأعدتوقدنفسها،وجدت

مصركان442،مؤقتاثفاقإلىالطرلانثوعًلفلماأوزو.تعزىوجمموعةثلم!انمحموعة

ليالوطنيالمجلسعقنهالذ!السطسيالميهبل!ثكلعلىلالمصدقةتحدَد،قدالمؤتةالحكومة

وثوازعآب،3يومالظتحين،دخولالجزائر،مدينةالسطسيالمكتبدخلفلما،جوان

المؤقة،للحكومةابهائهللهزيمةثتإلاذلك-نردلمآب،6يوم،والأعمالالمهطتأعغاؤه

الهوم.ذلكنذاتهىقددورها!نالذي

بحكم،الأجلمقفهةو!فابدوايضان،اكفاقهات!وقحيعدالمؤتة،الحكومةأنوالحق

أداةدأمينفرووةىن،د!ثكهلطإلىادتالتىالأسالع!ةالأشابأحدأنذلكمهمتها.اتهاء

الفرنسة،للحكومةمفبول*+مفاوضوثقديمالجزانر،قضعةلدويلعلىلعملايحرير،!بهة

وحققتتمت،قدالمظوفاتهذهكانتولما.السلامإحلالأجلمنبمفاوفاتالقامبية

كطأوقتة،الموًالحكومةلوجودمعنىهالكيعدلمف!نه91/3/6291'يوماكرإطلاقوقف

ومنذ،عديدةمراتومماراة،اعتراضموضعكانتأنهاومعأغرافها.ايتفدتأفا:يقال
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دامام!قى،كفوعرلتعلهها،ثُثنَالقالهجماتثقاومك!فعرلتلافا،طويلةمدة

سهل!جهاؤأإلاالحكومةهذه!عدلمالاسقلال،جاءللمايه.لمخارجيكمفَلدورُها

عادوعدمالها.مادةكلمنومفرغةالداخالة،بملافاقامنخورة،للسلطةممارستهبحكم

كالتالذىالجوذلكليمطلقأ،لهسلطةلاوحعدأ،معزولاَ،نفسهوجدالجزائرإلىرئعسها

قؤمكدما+الساسة"وعخهليخدةلبناعرفولقد.السلطةليوالالر،الفوضىثسوده

لي6الوحد"إنإخفاتها:ملاحظة6بمرارواشخلص6،عاجزكانتالمؤقتةالحكومةيأن،الموتف

إعادةهوالذ!الضخمدالعملالقامدحأنيمكن!نالمؤقة،الحكوهةليأىوحدها،الققة

الورإ*.وأهدافالاسقلالوفعمعنسجمةوعفويةحكومهةبنىإلىالعسكريةابنى

بلورإلىلقطئؤدلم،المسؤولينلعضلدىللازمأزمةكذلكهيالق،القادةأزمة+لكن

عدئذنفهاعنلتبر.وكانتالسلطةنالرإلىالمحلخطورةليزادتيل،العسكريةابنى

3".السلطةلي"بأزمة

الفداءكبهشالمقبرةالمؤقة،الحكومةسلطةإلىخاصب!ثكلكسيءالأزمةهذهو!نت

أعاتوالقالمسقح،الراعمنالطويلةالمزة!لكخلالتراكمتالتىالفعفعورلكل

عدمافامَحىاًسرعالحقمَة،هذهخدةيناًدركوعدمامممو!ا.ليالوطقايحريرحركة

السعاص.الميهبوسل!نيسلطة7/8/2%1يومعلناَاعرف

ولايعما،الولاياتلهدرالة"8أنإفى؟لك.ككمالموقفسهديكنلمالأضرهذاولكن

!نتإفالل.مركزيةسطةكل(مامعقةلقفكالتوالجزانر،وقشطفة،،القائلولاية

دوخدأناسقلالها،علىالنفحرمهاليدصل،لمالقالولاياتهذهلفعفسباَلؤلف

إخلاءإلى445الأخرىبعدالواحدةافطرتلافاولهذا!ة.توةتجعلهابمورة4"4جبهتها

القايحرير،جشوحداتئلنطمأ،ر!رتجهزأ،أففلوحداتهجومأمامالطريق

والمحراء،ووهرانالأوراسولاياتكدعمهاكانت

جثقرإعادةالسهاسي،المكتبلاتماراتهتبقرفا،ذرَتالقالأزمةلانوهكذا

حذبوفعقامالذييومدينالعق!دإمرةتحت)!*ول(،شباَوطماَ،جيشاَلجعلهالتحر-كل،

تيمنبهرحدإلىمؤطر،واحدةأركانهمةكلهخافعجعشونظم،الولاياتلايعقلال

لعبأنهيدوالذيهو،الواقعلياصشوهذاايحرير.جهشلي،الأمللي!نوافاط،

الملاذشكلالذيوهولانة.جهةمنبرحفها،أولىجهةمنالأزمةقامِليحاممأكبروأدورأ

.2691عفالفهفة،ابلةمننمراخرجالذ!هووأخوا،والأخرر،الأساسي

كانالراع،ليطرالىLكالداخلةالماتكلدينمنأنهإلىالانتمارهذامدينوهو

خلالاقاأضعفهافقدالمؤقةاطكومةأما.ومتجانسةلعلهأفظمةتو!يملكالذكليالوح!د
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الداخلولاياتوأما!ضهم.علىم!قسمينل!نواا!يقون،اًوبوا*"سجاءوأماالداخلهة،

!نهايجمعلانخقة،كانت!قلى،المقاومةليلبفالالقاسةالثروطهكمالإرهاقأثدالمرهقة

فدقد"ايعبرية"وزعامهامثروعتهاأساسأن6،الأضرهذهحولفىلك،إلىأف!ف.نظم

الايثارةشقتالذين93!ول"وليمأ8"المرجمنلجماعةالمغطربايلىلقبحكمكوحلىّإلى

إم!ناتمنيملكبماوحلىه،الحلىودعلىوالمص!كرايحرروجقاًنذلك،منوامحر.إلههم

الزعامةيينمنسجمةيصورةيجمع!نالمسلَح،ابغالليمثاركةمنله!نوماماديَة،

ولرضهامشروعت،داْكهدوسائليملكالذمميالوحدو!ن".الحريةو"الزعامة"الأدائة+

الميهبهولالث،شخصطريقعنزعاته،يفرض!نيالذممهوUOودايالى،الحاجةعلى

الثرعمة،منإَجزيملكالذيالوحيداصازيُثلالأضرهذا!نمابمقدارالسعاسي"44؟

بالدرجةوالملحَةالعاجلةالمهمةوكانتالمسقلة.الجديدةالجزائريةالدولةقواعدلارساءكا!أ

وإنثاءابظام،إعادةهي:والفوضىالاضطرابمنأشهرعلىةيعلى،الساعةللكليالأرلى،

حدثاَ.الميهسبالاسقلاليثخصالمروريةالدولةبنى

المطروحةالمشكلاتحلعنايحريرجبهةعجزعنكا294عامع!فأزمةكشفتو!مد

جوددوماَيتمإنماالتديلهذاوكان.القائدةالمجموعةتيرديمقراطهة،6لمورداخلها،

داخللاالمعمولالطرائقعنأملاَالمورونأالسلطويةالممارسات!نتمابمقدارقأزم،

ول!ه،وا!إلريضا(،ممْال)فمةENAا!صلوكليككزرتوالقالقلدية،الأحزاب

يهحلاالديمقراطهة(للحرياتالالتمار)حركةMTLDوا!الجزالري(ال!ثعب)حزب

فاصبليالحنحولفاقفكلالذال!ةدالمبعةودمخ،الديمقراطيليجالهالمجال

يفرضلمِمؤقة،حكومةأولوبيناثان!ة،والتفهذايشقلجةبينمابأنهوبذكز.المسؤولة

نأإلىأيفاولنثر.ع!انلِرمضان!دالوافحوغرا"سوىالاخفاء!دإلا،نفسه+اثحي،

"الوفدوبينعان،رمفانوخاصة"الداخل"،يينتامالذىالراعيمد؟كدت"ابحي+زعامة

ايياكلة"القوأحادلةوبدوالعومام.لمؤتمركضحةايحر-ور،لجهة*الخارجي

طللي"ح،وللها!ن!ثوءمذالوايتكأحدأخر!نقوفيلينصراععنواباشةبرز"

"القوألانوهكذا5491.عام*:اهـ!هداخلو"المركز.يين"،"المصبين"بينالصراع

توةهيواطاوج،الداخلبينالراعطللي،6291عامصفأزمةخلالبرز*القاكبة

تحكهمإلىاحتاجتوالق،91يس9أزمةليالحال!نتكطتمامأايحربر،وجشالأر!نهئة

الوطق.المجلسثم،العثرةلجة
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لهها.حكطَتكونأن(و،الأزمةدحُلأنالأيخرةالههئةهذهتشطعلم6291عامولي

المجلىمنمفؤضأنهيذعيأنيشىلمايازعينالطرفينمنكلاَأنالمظرقات،منولكن

القالأزمةلطبيعةالظهريةالمظرقةمذهولفشر7".الراعليالفملكلمةلقولالوطق

المظفسين،الطرلينمنكلاَأنبحثالوطنهة،الم!ثروعيةنفسياسم،السلطةحولكدوركانت

منخممه،عهاويشعد،يملك!وحدهأنهيذعي،المشروعةنفسبفسهيدّعيكونهعلى

تحالظت!قدس!سمح8اللادتةأوللاوضوحl"وهذا.بدقةمحذداَالاشعادمعماريكونأنكرر

ايحرير،جهةقينسعدمجديد،منبُرزأنعلىلزيدلاتجانسةغ!رروتحالفاتككتكة،

كان،6291صف،الأزمةخلالمنظهرالذيالكبرالكشفأنذلكعقدها.إنفراطبعد

سبمة.بخةوذاتقجانسةمنظمةهيحيثمنايحرير،جبهةوجودعدم

إلعه،فرديأانتشواقدكانوا،فاضلينبينلمجمعكحزب،نظريةناح!ةمنإلط،نالرناف!را

أنهالها،نشأتالقالفملوخطوطالاتجاهاتفوءوعلى،العميةالوجهةمنك،بدا

هذاإلىيفالىولكنالطدقة.السطسهةالتثكهلاتأساسعلىقانمةلللاَتجمع"جبهة"

القالفعل!ةاللامركزيةعننثأالذمميالاَخرالانقسامذلك،الضيعنالموروثالانق!ام

ايشهقنقصكلكماطارجلياشطلتثم،الداخلليالسرّية،المعركةضروراتفرضها

ليجاءماعلىنشاً،قدايحريرجهة"ا!لال"!نإذاأنهوالحقوالتبعثر".+اياثرإلىوالمي

مناطارج،وليايحردر،جشتيمنالداخلليامتُمتكوفاعن*448طرابلس"برنامج

داخلظهرتالق"الاسقلاية"بحكمخطورةازدادقدالانحلالهذال!نالمؤقة،الحكومةتجل

عمياَاشولىالذيايحريرجشف!نالداخلليأما،المؤقتةالحكومةوداخلايحريرجش

للولاية،)ايعمبللولالًعةالفلى!رالى"الضفطتأل!رونالرتلىايحرير،جهةلشاطاتكلعلى

البسةتسصعاتقهاعلىأخذتالقالمؤتةالحكومةف!ن،الخارجداًمايخها(.والاسقلال

!عددعلىاثلفرلتقد(الوطنىالمجلستجلمنمبدئيأكُحذد)القالتحرير،لجهةالطمة

عحديديرهاكانالتىطولل!Gاهـثلالوزاراتبعضالفعليةالاشفلايةخلالمنالمراكز،

ماف!نهذلك،وعلىيلقاسم.كريميديرهاكانالتىالمسلّحةالقوىوزارةأو،بوعوفالحفيظ

أدر،درجةوليالحدود،علىايحريرجشتجلهنئغالمثلهذاوجدناإدامسكربلثيءمن

.الطلابواتحاد،العمالاتحادمثلابظ!ةوالجظطتفرنسا،ليايحر-!جهةلرعمن

إلى44الطرلينْكلامن6291عفأزمةخلالالئلاثابظماتهذهدشوعدما

ذلك،بحكمتصلأندونمن42ومؤنبْ!رهحهادكليبموتفتخفظرأياهاوايألد،الدعم

.121أعفانهانفوسليالأزمةألارقمااللذينوالاضطرابالقلقتجبإلى
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خلالايحرير،جهةههناتبمختلفمزتالتىالمركز(عن)الصدرةالتاراتل!نوهكذا

شكَلالذيالاصقلالهذاالاسقلال:عدالأخررة،هذهبفجرعخلتالمسلْح،المراعترة

الأطرالى.كلمنعلطوالمجمعالُمحدَدالوحدالهدلى

اتلطت،مشوىعلىالفروو!الايفاححسابعلى"الإباع"هذاتحققولقد

واحد،آنلي،الوطنىالاسقلالأعحولقدالطويلى.المدىداتيالأهدالىالحريفومحتوى

.الملحوظالوحدوالأفقايالرة،للطاتاتالوحهدالجامعويئكلساسهأ.ويرنامحاَ،العملشعار

علىويممرالمموض،ليمترو!!نالاسقلال،هذامحوىيوضحأنثأنهمنماكلولكن

الم!قلة،للجزائروالاتجماعيالاسيوايطموايميع،،الزراعيالإعلاحأهاالعموصات.

لمالموافحهذهليابىحثةالمثاريعناٍ،.ثمالقاعدةليموسغنقاث!موفوعتطتكلمل!نها

لكيالاسقلالصبحةتتالرأنيجبو!نالكرايعة.للجانالففةالحلقةللكقطتجاوز

الاسقلال.بعدغققهايجبالقيعزهـبالمهامدرنامجدوفعايحريرجهة!ئات!امن!ثهد

الممارسة،سؤىعلى،الأهدافلعريفمشوىليالبراكما!ة،هذهانعكستولقك

م!ن،كللطايحريرجبهةحفورمينثاًأ!احتقدنتrوإذوالتطرَهـ،ابالفةإلىكمهل

للىافعالقالقضةإلىأساءتالق"الثناعات"منمح!رعنمؤولةذلكمع!نتفقلى

يديئالذيالبطولمي*+ايضخعمإلىالمهلكذاابفسي،المستوىعلى،أوحتإفاثمعها.

يضضبشكللَفنم،رائعةدأعمالالتباهيعلىالمهلهذاوءقوم422،عق،الأشرفممطفى

نحترعة.ككونوأحهاناَحققها،عنالمضكل

آلارهاعنالبطولم!(وايفخعموايطرف،البراغمالة،)أيالا!رافاتهذهكل!كشفولم

ألرانمخت،التىالاْزمةلهذهو!نالاسقلال.عدانفجرتالتىالأزمةوقوعكدإلاالسخة

فقلىالمسلَح،النضالترةليأمابكثر.ذلكتلنشاْتوأخطاءانحرالاتعلىلفجمي

الوفى.العدوفدللنفالالجماهير!ئةبهتميزَتالذيالوطيةاطمامةجمو6مفطاكانت

مشوىعلى6والوحدالحبئةعلىبقاءالاٍلماعساعها،ليهذه،الحمعةحادلةُلعبتولقد

النمرليحاعأعاملأرالإيمانالعدولمالالحد!يعلىوقدرقاصبرها،كانالقالظعدة،

الوطني.ايحريرأجلمنالنفالبفضلاتزعالذي

انطلاقأجلمناكفلين،الوطينمنأقليهقيماهنلريدة،مبادرةإلىالأمراخاجوبن

والجئةالمثاركةبفضلالميهشة،بسرعهاالأمامإلىودقذمتاشمرتإنماهذهف!ن،الحركة

لاالتىايحريرلجبهةساسةالاًالمزيةلكمنفاونمّها.ثرهااًناشطعتالقالجماهرية

نتجاهلا.أنلاضة،يمورةوأخطائها،لفراقايحللينفي

487



ثُوئفكفعرنت)الئومادرقا،،المطلقالظعدةايزامدففلىايحرير،جهةأنوالحق

وأن،الداخلةناقفاقاعلىمؤتأ،،ككلبأناسطاعتالتنظمم(وبحعالفويةديا!ةبين

وأفاطريقهامعرلةثحسندأنهاواحدبآنكلتضزكقوةظهرتولقدالعدر.قيهمفولهالعزز

منودالرغملمفوفها،ألحقتالقالحساثرمنالرغمعلى،الأمامإلىفمضتالأدمد4،فعددة

بلعضوى،إطاركلب!طَراحلاهذه،الجماه!روعفويةساهتولقداعقافم.أولَادقاموت

صةالمنظَمةاعطى،ال!زيةلرضكدماالمسلَح،ابضللكنلانشلاله.نقللمإن!حزيزه،

علىالابقاءلي،السلطةتجزىمنالرغمعلى،ساهممماوهذاواحد.آنليواطفاءالحفور

لواءتحتالملرمينمنواحد،كلو!ن.الظاهريةبوحدقاللحركةوالاحفاظاقماخرام

والمحالة.المجهولةالقوىلهذهأىلبطام،والاحتراماططسةلعينيطرايحريرجهة

ليهشفوكدئذابهار.وفحليو!ظهر،الظلمنالتحريرجهةُغرجُالاسقلال،ومع

وكدنذالممة.ليلراهالذىالتمزقأماممشدوهةولقفولفراقا،ابطمةتقفاتالقاعدة

منالقصرالمدىعلىابتائجحسنة!نتوالقسبئ،لعماإلهااثرالحمهة،حادلةتدو

مابمقدارالحد.المدىعلىالحبئةهذهعلىقضاءعاملوبدوة.مباًالجماه!رواشقاءأجل

داثم،حلعنابحثوختهمظهركلي،السجامبوجود،وفرحهماباسمسرَةعلىأيقت

خطورةليولزيلىئراكم،الأخرىوالمراعاتثسويها،تحسنلمالئالراعاتلركتف!نها

عنثيءكلتجهلطلتالقالقاعد!ووهتالاسقلال.معبففطُرحتالقالمشكلة

الموتف.هذاأمامعاجزةالقمَة،خمئتالق،الصراعات

ابفسي،كولرهاهبوطكحرحدإلىلساهم!ها،خطرأآلار2!4،صهفلأزمةوسعكون

دورألبتالئالجماهررعفودةل!نوهكذاحاقا.دهلُسعد!نتالذيالسحرولقدان

كدلهاككونلنالمسلَح،ابفالخلالابواحي،لعضمنجدأ،أساسأوبقلإيجالأ،

مقمزاَالس!اسيالعملكانمابمقدارفكربهرمحدودإنهقلبلمحدود،مدىإلاالاسقلال

الوطنى.الظءإعادةإلىالهادلةالتطلطتيمتورالظعدةقنةلي

فا،ندرسهاالقالتاركيةالحركةحدودكعَنمحر؟،مراتإل!هااًثرالق،الكرةوهذه

وضماباس،لينايالفليوظفها!لت،وطنىتحريرِحركةُالأولىبالدرجةهيوالق

الاسحماوية.الهممنةمعمثتركدعارفيعلىدقومُ-بعضإلىدعفهاطاقاقم

منادممأيظلالممثخص،وفعلهقودهلكنومهما!كن،مهماأخراَ،،الدمجهذالكن

الاَخر،معِالف!فحلىلهفاليإلالنفسهاالأمةفطنكثفلادمحاَ،خل،لدلمامنلالحهرج

كاناهأيفارهذاالاجتماعة.صمهالدمجهذايهبكاناموهذاذاقا.معولسالمقمر،
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واللجوءالمخيايوضححسابعلى،الداخلةواياتضاتالمراعات،علىالحمةيفرض

للرةعلىلهعريقع،ماكللراتب!نالذيالاَخر،نظرةكانتلقد.الداخليابقدإلى

اطركةداخلتُشخع،كانتكماحدلت،القللتعمهماتالمبررهيلمملخه،يشمرها

المظهرتجمعلإلىالمحلذلك،الساسةالأر!نماتمشوىعلىخاصولشكلالوطنة،

!ك،الإعلامليالم!دأمستوىإلى)الدعاية(بالدعاوةوالاردقاء،الفعلةالح!ةحسابعلى

الداخلي.للاسحمالالمعذدلالحارجي،للاسحمالالمخصَص

الاظهارمنبهوعايحريرجهةتادقاالقالوطقايحريرحركةبدواث!اس،ولذا

كاتأفاأي،للكلمةالمححبالمعنى،الجزائريالوطقالكطنعنولxteriorisationالمع!ر

ليلملحارج""يضروها،.يهالاعراثىمنهوطالا8َ،+اطارجإلىموجهاَ+،ل!ذات"لكدأ

نأنريدالقالدولهةالمجموعةلىواٍكها،نتمقزاننريدالتىالاسحماريةالسلطةإلىواحد،آن

جهةعملليالحارجةالسهاسةأهةيفسَرماوهذاالعغوية.كماملكعفوفهاجزءأنكون

علىمباثرةنفهاوفعتالاسحمار!،ابظامعلىا!مفاءأرادتعدماالقايحررو،

الاسحمارية.الومايةمنتحزرَهاأنيجبالقلبلادالدولةيالئخمةالمطابةمصوى
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زحوى.الضديقودهاكاناقي-29

.عثمانالصديقودهاكانالتى-39

يثبافي.الضديقودهاكمانالئ-4"

عزسيالمقدمينيدعلىنثاطلااسحادتالئ)همتؤ(.الحرةالجزائرفطقهَليأعفاءكانواوهؤلاء-59

و!اوله،3ادهجماتلهظوماعجل،علىإلط،عادااللذين(الصديق)أومديقأووعمرالدين

a?واطرة،اطزالرفطقةلننى6إعادصلأنظرالطصمة.دفاصةا!العررةالمؤمةللحكومة ?t u

.331345-ص:ل!.يسموتا!نوا:الدينعزالمقدم:الفترةهذهخلالنثعط!،

الئالجمطةالمفطتأنظرتسه.الرشىعلههملكولدالجمهور،يعرضهكانالذيابظروصل-69

به:3لطبركجاكك!

9-20.Depossessiondu Monde, P.

ص:01.الممدر،نفى-79

الطصمةطوللييوئذشاعتأىذلكخال!ة.أو!ةالقصةهذهلكونالحهةمنفالكولى-89

يوئذ.اثطئمةالنفطالحالةلمك!وكانت.وعرضها

والرلمحىالهطلعادةيد-فىلكي،الدينعزللمقدماكبعةاهـهمت!،يدعلىالثعارهذاانطلقوللى-99

القصر.4جماءالذي

.3:ص،3/1/76291يومالموند،:انظر-"00

ص:J%2/7/2.2وأيومالموندأنظر-101

/401/4!2الفرن!ةالرعةالجريدهَوصلاحاقا،لشكليحولأنظر-201 j7/4/ JORF.

لرالةيلعك!أ3وآليبرانيينلرنساإلىعادواوالذينالجزالر،ليالموظفيئالأور!نعدد!ن-301

الجزالر.ليالأورفيالموظفينمنه7ه7لاايموظظً،م!،!

رجمل.!هللعكالت-401

2ص:22صصابقأمذكورممدرالجزالرية،المؤس!اتالامة.Douenceكلودجانالظر-501
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اهظياعن)مندولىممطظى!ثوقيلذكر:ا،ف،الد!ذيةال!دطةلىايحر-،حهةثملينبينمن-1!!و

ا،دارية(حهدوللثؤون)فدول!طولىالرزاقعد(الاداريةللثؤون)فدرلياللامعدكلمدالطمة(،

المراكز(.عن)نموليففابنمحمدالاتجماعية(،للئؤون)ندولي!ومد-فىحاج

الجزائر،لمديةالم!ابقالحاكمشولالهجاكدهلامالذيالمهمالوصعطودورالمظوفاتهذهصل-701

FLN.صاCarreranلرلان:أنظر - OAS j،!251ص7!،4،ن4لاباري:

9/8/6291الموندجمريمةليالجابةهذهليلرالذياباننمرانظر-801

يومنهاايقالللىكانيخغربأنوبذكروال!ثك.اكمرمندالمصليكدلذلصقكالتالتئ-901

)92اكلمطال!ومولي2(وأ:صر،28/6/629الموند)ألظرالأركانمةإلالةمنأيامللاةبل!،./2762/

يدياأنيخ!مهالمالظلدانهذانو!نطرابلى.طريقعن،الظهرةإلىواتجه8،لجأدونىبلةدندرك(جوان

لأْ!دعناتطلدويزيد!ططأن!دالؤفاطكومةليخرينايالأضاءفيومن.الأركان!ةإلالةلرار

8.باثرغر8بدور،الأركانهمةضدايخذب!ليلىنحالميعنبذلكمعردينالقرار،

الطصمهَإلىأولدتلد!لتصيلة،3ليالجزالرمديةإلىعودقابلالمؤ!الحكومةأنبذكر-011

لعاونناحهتهمنأكدتدبلقاسمكرعوكان-همتؤ-ادلإعادهـننىصديقأووالمقدمالدكعزالمقدم

ادفة،للولايةبابةبلينسلكطاوللشالولاية

اقامْمحموعةحدإلى7/7/6291يوم،الرباطليانضدلهصضيمؤتمرليمض،لدخضرإنلل-44د

?فرلي،Aودونىحدودعلىايحريرحمثرقىاتبخعلماقا!قومأنالفرنهةالحكومةإلىطلببأدهخدة،بن

غركلالاقاملهذاوكانص:9/7/6291X-8.2الموند6جريدأنظرالجزالر.ددخللكياطدوداجازمن

لصحذراَأكركانبعدليمابلة،دنانذلكعنرصلأ.جدىدرهانإلى!تدلاوهووافح،جلىلى

المؤكة،اطكومةأن-ذلكعلىالبرهانقلمأصطعأندونمنولكن-(ظن:ْ!ولإد.الموضوعهذا

ايحريرْجِقمرورعلى،الاخلالبعدحئمدلقة،اطدودبقىبأنالفرنسهةالحكومةلدىجماعلامت

,MerleRobert,.ه1!هأنظر ben Bella

ويخفرجهة،منبلقاسموكريمبوضالىبين6291يل2Tرأوومالجزائرل!تمتمفاوضاتبعد-112

الأخرئ.الجهةمن

ص:2.2!وا،ي3ل6و؟يومالموندجريدةدابصانظر-443

والظلل،لنطة،ولايةثمليبينزمورةليصان25و24رومتماتجماعمنالرغمعلىوهذا

ولقددونى.ولرعلرنا،ليايحر-!جهةولرع!دو،لمحماللجزلر،اطرةالجطقةوعتى6لر،الجزوفطقة

الحزممنأكبرلدرإلىالمؤكةالحكومةوددعو،الأركانئهمعادية،مقرراتجملةالاجماعهذاأنمارفي

صليالاتجماعهذاحولأنظر.والانجام

8.027-268.Mohamed: 'L Algerie en guerre: ,6291-5491 p+!!ف

)735!74(.الاجتماعهذاليايظةالقراراتنصوص3كهرلمأطروع!املحقليكذلكوأنظر

لطة،تحلأنالأولىوالولايةهي4،ص25/7/2يوم،الحدوديةايحريرجضوحداتا!عت-485

وا!دصةاطاد"الولايةهجومبدأألى،25بومولي.الأرضإخلاءعلىاد!ةالولاية"اتولركم

ممرفيظكَاليينوالرابعةانبةالولايةعلىادفة،الولايةمنوحداتويض،الأولىبالولايةالمدعومة

ستمبر.!يومحتىكقاومانهالانوظلتالسماسي.للمكبعدثهماعلى

يخشئبأنهوالاقامراةللمطيحرضأندونمنباثرةالسلطةيمارسأنبوسعهيكنلمانهذلك-

ضومه.ولمندمكر!ة،ْديصورية
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ونظمكمؤساتالسماسةالجزانرىمما:لي4!7!او*ولالسهدينتملاحظإلىالظرئنيد-7،4

,L'Algirie politique, Institutions et regime.:331338-صjالذيالأزمة!وذخإلىكذلك

يعرفانه.

إدار!.جهازمحردإلىالأخ!ةهذهردت!دايحرير،جبهةو!ات،الحكومةالمؤساتخيطةإن-418

علىاطرليوساعدتايحرير.جمقلمملحةدمؤولطقاعنالجبهةتخليإلىالحلطهذاادىالدافي،قي

ص:02.المصر،نفسعمل!اَ.إعدامها

ويخغربوضالىالطبعةالزياراتخلالخاص،بثكللرنا،ليايحريرجبهةلرعدعيو!د-911

(.4:ص6291Xبريلةأ8يرمالموند،اليالعطلاتحادياناتخاصبثكلأنظر-012

.6291صييةكهيوملمصلحتها،بانأالثرواالمؤخةللحكومةانصارأداخلهليلرنسالرعرأىولقد-121

دعملجة،2%1جويية!وروم)أنشؤواالسطسللمكيوأنماراَ:3(صجويلهَ،6لهومالموندجرعلهأنظر

9ءا!به:فيطب،بللو،وبخاصة2،94(،آلي108يومالموندجريدةأنظر(ادبسللمكب

9 en اللخةوثمليالملمينالطلالياغادل!نأخرىجهةومنلرنساليecnar!حش،!اول.الجزائريون+

بخهم.يمايحارضون،ايحويرجمث!طلاليوثمليS(.).لااطسالفرعوثمليE(.C.)التنمدية

2.3!وصوو.وقمطوططالجزائر،.الأشرفمصطفىأنظر122
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س-بعالرالجزءا

لدفئ!ادْاالميد





ابحرووبضال6المحذداطارجيةالأهدالىيينالأولىالمرلةلي6نريةالجزالمشكلةكدو"يقع

انهابصويلاحظ!صأ".نونمبرأولوملهأصلر!هالذي!افاليايحرير،جبهةبلمنالوطق،

منبذلا2اكصالعملموىعلىأوالماسالمسوىعلىسواء"الداخلي+العملجانبإلى

حلفلاناكلمنددعمكله،العالمأماممطروحةكقة6لريةالجزادثكلة!ل*خارجي"عمل

الدولم!.الميداندللمملايحررر،جهة!طهاالئالأمةب!نككليوهذاالطص!نفى.

داخية"4،"حربثمابةالجزائرحربَتَبر!نالذىالفرلسيالموتفعلى!لوكرذ

يقبركماتجزئها+،يمكنلاوالق"الواحد!الفرن!ةالجمهوريةمنتجزألاكؤءوالجزائر

إكَوتخه"المونولوج"هذاايحريرجههْترفُض،الفرنسيالثعبمنكجزءالجزائريالشب

ولينرنسا.عنوايتيزةالمسقلةهويهادؤكدلكيوكذلكيجلهَمثاهداَ،اطارجي،الطلم

فد!قفيجعلهاالذيالمسلَحالراعومفعلىحرصتالفايةهذهأجلمنل!فا،الأعل،

يوم،الأخ!روةهذهوقبول،المؤقتةالحكومةإن!ثاءمنلد،اَسهماولالملحرب-؟،حالةباْنهلرنسا،

02/6/0691c6اطربتانونصلبخعف!ثفالات.

يثثَمعالم!الفحتضقةديبوماسةيأمريقرمماايمزدالذالقائمةابالمةُضنتوبد

ثمايسعة"7"لجةكانتايحفكلَية،الفترةخلالوحتىالمسلَح،المراعددايةونذفشا.

ايشهق"لجةكأقيثم"8.الجزائريةلئور!اطارجي"لالولداطارجدمُثًيينايحرلر،جهة

سماولا،الجزائريةلثورةالدبلوماسة!%الأدهذهلعززت91كرآبليأنشتالقوايفذ"

8.والتفذاينس!قلجةداخلالمختمةالدوائرطهورمعورلك.91هر)فارو(جان!منلدهاَ

مكلظَ-كانالذىدباكينالأمينمحمدإشرالىتحثيومئذاطارجمةالشؤوندالر!و!لت

والتفذايسقلجةتسلمنالتحرلر،لجهةاطاوجعةالسطسهةتسق-يذلكوبذكر

كشيهلمعويشَعس!نموالجزائريةلبورةالديبلوماسيالعملولكنالموهام.مؤتمرعرتاكشئة

.91/9/5891يومالمؤكة،الحكومة

شوشعه"الأخرىالدولجانبمنالمؤقهالحكومةلاحظ!تالقالاكرالاتنخلفلكن

4،المؤتةابالحكومةاعرلتالقابلادإلىبعثاتأرسلتلقدالطلم.علىالانماحهذا

الظمعلىالفمنهة(،أو)المريحةهذهموالقةمع،الأخرىاللادإلىِايحريرلجهةوندوبات

كلليلناس%دعرَهـولكي12العالملي!قريأ،م!نكلليما،ثعا،الجزائريةالورةتمثل

.الجزائرىال!ثعبونفالولNادكالعمزاوية

بلقاسمكريمدونمعوهاماَ،جديداَد!أس!عرفالمؤكة،للحكومةالديلوماسالعملولكن

المسلَحة،اثطومةليا"ضلاأله!داثانة.المؤكةالحكومةلياطارج!ةالشؤونوزارةرأسعلى

للقام!عذانهمجثالمؤكة،الحكومةليالحربثؤونووز-!اثابة،الولايةلملألدالسالقةالظلةولا

نطيموييلى43.الكظءةغهةبمجموعةنف!هيجطكهفعرلىلقلىفىلكومعهام.دبلوماسلدور

به!رةأقسامأريعة4"وزاردهداخلأنثأ،قدوهكذابهبر.عمليوبرأفغل،ضلنةاقيهليوزار!ه

الايثزاكة-وا!دولأمري!--أورودا)قسمالسماسي(-)الأرضامثوبويكيالقسهم!ايل
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وهذهلملظقا.أفضلوهمهالدوية،للمثكلاتاكملبمعرلةوتسمح(العربوالعالمآس!ا-ووةفريضا

الديبوماسللجهازالأصاسهة6ابوامنا!برالمممشثكلاباسة،بذه15ثألفتالقالمجموعة

اثمبة.الجزائريةللدولة

علىحمرأمقمورينيكونالنالد!لوماسي،والعملايحريرلجهةاطارجيالتمظلكن

وزراءتجلمنلدَعمجهودهال!نالأكبر،عهاتحملهذه!لتوبنالحارجة.الثوًونوزارة

القبالا!مالاتعالقها،علىلأخذوالتىلزيد،محمدتيمنبكظءةثداركاتالق،الاعلام

وجهةالمؤلتةالحكومةب!واقفدولىالالطمالر(يJكعرٌأن،العالمةالمحافةمعتضمها

لينقلا"محكم،4إماليَمغممالسالمؤتةالحكومة"لرنسالديبلوماسيالدورإنثمايحر-لر.

الوزراءو!ن.والاذاعةللمطلةو!مريحاله،الدولةالمؤتمراتليوم!ثاركاىالعواممنخلف

ديبوماسة.بمهماتأيفاَيقومونالمؤقةالحكومةليالاَخرون

جهوداطارجة،النشاطاتأوالفعالعاتمدانلياكزرةالجهودهذهإلىويخفاف

)الأوجما(UGEMAالجزائرلِنالمسلمينالطلابوائد،لالعط!تحادالجماهرية،المنظطت

معالحارجةبحكمْالالمالات،كالتالتىالجزائرلنِن(،ليإوالطم)الاتحادلهGCAواد

و!وسغ!عززالدولهة،والمؤتمراتالاجتماعاتنخلفلياثركةوبحكمالمظبلة،الاتحادات

مناطارجةلسماسهامايعقوهذا.العالمأرجاءنخلفليالمؤقةللحكومةالديبوماسيالعمل

هجومعة.صفات

والمعركةالآس!وية،لر!ةA,أوالالرمة،المؤتمراتنخلفليايحريرجهةمثاركةإنثم

المخلفة،العواممبينالمحذددنثملعهاولنقلايحدة،الأمم!ئةلياتختالقالديلوماسة

للجزائر.اطارجةالسطسةليا!موةخطوطبرسمس!ساهمهذاكل
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الأولالفصل

!يلأالقوىوخطوطللجزائراظوجيةسةالسبأسس

واهممنةالعبوديةعلىالمضاءإكوهدفالوطق،تحرروهاأجلمنالجزثرليالمراعتامعدما

عن"المبَرالطاهرمننوعويقومالمسقلالوجودليمح!هيطالبيالحريف،!نالاسحمارية،

إليالوطقايحر-سحركةللىعوعلىماأنه؟لكالدولن.المسرحعلىوكبروزالوطيى،الكمان

صراعاوجملهالداخليالمراعكديلإلىشؤذ!هذال!نالاسحمارية،السلطةضدالمسلحالصراع

المراعهذاوعفإلىثمالطرض،حالةليللآخر،يابشةخارجينهماواحدكل،كيانينيفع

بخف.!اقاتعلىوالقتعدما،بحكمهوعملتالمؤكة،الحكومةيقهماوهذاحرب.حالةبأنه

،".الأحمر)ول!أء(للملهبالدولهةاللجةمععتاتوأقامت

الدولي،المسرحتوظهفشحتمان،الوطنىالكمان*ظهر"وحالةهذه،الحرليحالةإن

"داخل!بينايمزل!نذلكوعلى.الوطقايحريرأجلمنالمراعمطهربمخلفوكزودلىه

عملكلأنذلك.موضوعذىغيروكأنهالمنظور،هذاوليذلك،كلكميمح،و"خاوج

ايظاهر.ذلك"من"ويض*عن*ينشأالاسحمارية،السلطةضدَالصراعهذاإطرلييدخل

الاسةوجهليالوتوفأجلمنالدول!،المسرحليلهثقومعملكلْلان،وبالعكس

الوطق.ليحريرالواسةاطركةهذهنطاقليددخلألاسحماري،دسلطيوإدانةالفرنسهة،

6لرى،الجزالديبلوماصي"للاسلوب""ابظية"المفةللكابفس!ة،الوجهةمن!ئر،ماوهذا

الدبلوماسين!ثاطهملأنابلاد،خارجليالوطقالتحر-!حركةثمليكللدىالم!قرةوالمناعة

الاهتمامدلك،أخرىجهةمنيفئر،ماوهذاالمثترك.ايحر-وهذاأجلهنالنفالإطرلييدخل

الدوراتل!نوهكذااًعمالهم.عناطارجلييزذدالذى*للمدىالداخلنافلويعرهالذى

شمبر،02)ابلادداخلفخمةلأعمالناصاتالطدةلي!كونايحدةالأمملجمعةابطمة

الأياملافرابفاشةكاهوأ،لفري-وجانفيالجزائر،ليالتجارلإفرابمظستكان153

بعضل!نوكذلكالجزائر...(.مديخةليلمظاهراتناشة!وأ)دي!مبر(ديسمبراوأاثما!ة؟

مراكث!سلطنخلع!وملذكّرقشط!نة،كالىلي5*أآب02هومثل،الضخمةالعملهات

الممرب.يحر!الجزثريةالورة!طقععنلنىمابمقداراطامسمحمد

المهمة،السلطةوبينايحرير،حركةبينالظئمالمراع!دويلإلىالاتجاههذاإنوأضراَ

وسائلحرممتوكدما7"ايلاليدثريعلىاٍلجأتعدماالقلفسهالرنسادمملتاكدإنما

lطرyاعنوكمضبالفرورةلزيدكانت،ضخمةوساسةيصريةوقوىمادية الذيلمحتي،

والأمردولهة.ممغهاتأعمالهابعضأعطتعدما،حدودهليالمراعثقيأنتمنى!نت

بعضضربلياًوايحرير،لجهةاطارجيالوفدتحملكانتالئالطائرةاعراضليكذلك

والأمر(lidiceواللدي!SlovenijaوالسلولجاAthos)الاَلوسئلالأبخبة،السفن
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حملةثل،الجزائريةالأرضخارجالانقام،شطعلىالعسكريةالعملطتيعضليكذلك

.891عامبالظبليويعف،سديساقةايونسة،القريةفربأو4عامْالوي!

دولط،!دأ-المراعيتطاولمابمقدار-"الجزائرية+المشكلةيخحيمغيثيءكلإن

س!اشهاأطرَ،الفعلحمَىدوهي"FLNاهـ"سوضحايدويلمنالسرورةهذهوخلال

نطمي.اقىوابدىاطارجهة

ومبادئهااظرجيةالسماسةأطر:الأولالقسم

لجهةاطارجةال!اسةان،المعلنةالمبادىعنبمدأ،نلاحظأنالبدايةلينا،ويحسن

للهدلىخافعةأصاسةيرامحمالةهمَزتقدالمؤية،اطكومةس!اسةمماولاالتحرير،

اطارجيايأ!دمنالأعلىالحذكسبأيالوطق:ايحر!نفالنطقليالداخلالأس!اسي،

بذلكبملوالدولمي،الوطقوجودهاوكأكد،الدولىالمرحعلىالاسحماريةالسلطةوعزل

الس!طرة.ليلهاحقمنالمهنةاللطةلذعطمارلفىإلىنفسه

بايدريجيأكدوكذلك6،ايحدالأممإلىالاتجاهلي،يمكنماكأوضح،العملهذاويظهر

".الجزائريةاثكلة"لدويل

المتحلىةممالاًباتجاهالعمل1-

يثاندرلىإلهاانمماللذانو-نريد،أحمدآيتهم،الهدايةليالأساس!ون،مانعبرهو!ن

ن!الذىايحرووهد!ةالإعلاميالمكئبراسعلىداصتمرار،فويوركليمقما!نالذى

به.لقومالذىوابظلايحر!رلجهةالبه!ررين،وذكسبليشأودتمعتهلانث!اطه

منبهرعددالآنحتىعالجهموفوعلهوايحدة،مالأمليالجزائريةالممثكلةفاتثةأما

بالاهثمامايحدةالأممكد(إذمراحلها.بمخلفدرعةنذكرداْنوسبهفي02.الاحثين

تماالدولةابظمةلاناكريخ،هذامنولدءا559dَالطمنذالجزائريةيالمضكلة

قزايداَ.مداَ،الجزائريةالقفعةفاق!ثةلي"ملاحاقا"

ليطالهتايحدةللأممالمنتسهـة24الألريقة-الآسويةالدولمندولة14لانوحقأ

الجممة.(عمالجدوللطاطزالريةالم!ثكلةدوفع5591Cعامِاله!ئةلهذه،العاشرةالجلسة

ملاح!ةلال!نهوبايالىتماما،داخلةم!ثكلة،المشكلةهذهأن6معنبرذلك،ليلرنساوعارضت

الأممماقمن22السالعالفملمن2،ا"دةإلىهذاموتفهادولستدجمفا.ليايحدةللأهم

لحلق،تطايالِتدخللأنايحدهللأمم!سمحالمظقهذاليثيءمنما:!قولالقايحدة،

23.الدولمند،لةلأيةالوطنةدالملاحاتأعلأ،

9/5591!03قُررهذهلىنائة،ميهبومعارفةالمطرفة،هذدمنالرلحموعلى fit

مماأعمالها،جدولليالقضةهذهدسجيلستبهفين،وهسة27فدصوداَوعثرينويئمان!ة
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يومأقزتأخراَالعاهةا!ةولكن.الاحتجاجعورةعلى،الفرنسيالولدالسحالىإلىأدَى

الجزائرية.القفهةحولابظيقيحلهق24الهداتراح25/11،391/كه

م!ثكلة.اية،الجمعةأعمالجدولليالجزائريةا!مضةدسجهليثرلماكدهة،6الدورولي

با!مفايادحلقما،قفةفتسجلايدخل:مفهومتجاهمرونةبهرهولفأكدلذفرنالاتم!ذت

هذا،إندللدخلاَ.يشكليعدلم7،الفملمن2المادةإطارليلايالوضعما،لدولةالداخلة

ايوصهات.!ضالعامةالجمعةأثزتإفىاإلالدخلأيُسفىأنيمكنلا،الفرنسيللموثفلعأ

أناءموجودةلطلانعلىحرصهالشبلرنساعلىفُرضالموتفهذالانالواتع،ول!

وهذا66الأخ!ررلهذهتماماَالداخلةالمفةءكدلطلكوفاعلى،الجزائريةا!مفةصلايداول

الجزاثرية.القغةددويليرورةاحتواءيحاوللأنه،جوهرهليدلاعيالمو!

ايحدإ،للاممالطمةللجمعةعشرةاطاديةالدور!نذايخذة،ا!مراراتلانودالفعل،

الجميةأن،الدورةهذهفيأماالفردس!ة،الجزالريةالمثكلة!دويلىمننمحرأمحري!حزب

وديمقراطي،سلميحل)يجادالحاونروحمنجوَ+ديتملأن(ملهاعنلالإعراليلكفيالعامة

وأمماطةهوقفهذاأنيثكولاايحدة".الأممماقلممادكلاططناسهةيويا+لل،وعادل

الفرنهة.المماعالذاءليبلفوالابأن23العامةاهمئةأعفاءامحريةاقماميعكسوعطحل

نأهيايحرير،جهةعلههاحملتالقابتجةف!نالاعدال،هذامنالرغمعلىولكن

الجزانرية.المشكلةجراءمن26العالميالسلم!بالذىاططربالهديدلث!عرالدويةابالمة

المثكلةلدريلليالأمامإلىخطوةتنت(،5791)ديسمبرع!ثرةاثانهةالدورةوجاءت

ورئىالمفرب،ملكالجلالةصاحبلرضعلماَ"كلطالمتخذا!مراروكانالجزالرية.

روحلي،مفاوضاتتقومدأناملهعنويُقبر27،الحمدةوساطهطدقدمايونحة،الجمهورية

أهدافمعفسجمحللإيجادكسهلاَفاسبة،(خرىوسائلدستخدموأن،الفعليالطونمن

ايحدة+.الأمممثهاقوبادى

لجهةالتأعدالواضحةالمواقفدرنهووالذيمعدلأ،لزاللاالذىالقرار،هذاويُقتم

للجهة،الاوفاءدعض-28ايحدةالأممليالانريقة-الأسويةالمجموعةليUايخذايحردر،

لرذما،رفضهاالئالحم!دة"للمساعيالممرب!-التونسيالعرضهذاالاعاربعينأخذناإذا

آخر،طرفمعحربليالداخلالطرلىدمفةالتحرير،لجهةماثرة،غرِيمررةياعرافها،

الراع.طرليدين!قومأنيمكنمفاوفاتليطرلابمفهاوكذلك

بالأحداثتاْلرةابداية،نذ!نت،اف!ف1(8*ديسمبرر-)شمبعضرةالأبةاللور!أما

الإنجلزية-اطمدة*+ا!عيلاناكشة،وكذهدونس.لييوسفسدى!قةا،سوية

المثكلةلدويلليجديدةمرحلةإلىالواتعليثملالونسي،-الفرنسيالراعلحل2الأمريكةْ

المجموعةداخل03لريضةA,المجموعةدمثكل،أخرىجهةمنسشهد6الدورهذهإنثم.الجزائرية

أفريلليبهراليالمنضدإفريضاليالمسقلةالدولمؤتمرليايخَذالمراركرعلىالاِلريضة-الأسوية

ابظمةداخلاباق!ثاتسهسودجديداَعمرأسعكونالمؤقهالحكومةإنثاءانوأخرواهكلا.
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إلىدوغولالجنرالوومولفرنساليابظامتفص!نوكذلك.الجزائريةالمثكلةصل،الدوية

ت.%jjiAiهذهقاملدىالامحار،ليصدخلانالسلطة

ألاحبَفىلككان،الجزائريةالمثكلةحولاباتثةمنالانسحابفرنساقرَرتوعدما

اطكومةوللىل!نرلكوعدافرنسا.أنمارعلىدالقلىمايحرير،جهةمواتفعنللملىالعين

كليفلعدئاْن،دىeaد!لونمرعلىسحصل!زيدمحمدتمرأسهالذىالمؤقة،

31.ايحريرجهةبعولوعقدهاالقالاتمالات

ليبحقهالجزائريلل!ثبيعرلىالذىفى2الأسوى-الأفر-لقيالقرارمشروعلكن

يموتسمطقد،المرضهذايضهقالممنين،الطرفينلينمفاوفاتدعقدويوصيالاسقلال،

ةأ!علىلرهانأابغجةهذهر!نتالثثين.بهريةعلىاطموليشطعلمأنهإدفى.3واحد

اب!جة،هذهايحريرجهةعحفةوتحيجدد.حلظءكسبوفرورةالأصواتكوزع

بحالة*الاعراف:هيابهد،محفهَألرزقاميهسبتثلالهَتمئزديلوماسأ"4ؤ"نمرأو!تنها

الاسقلال+33.ليياطقوالاعرافالمؤتة،لالحكوهةوالاعرافالجزائر.لياطرب

الكثفالومولسوهـدجلف!فا!وا(ديمبر-)ستمبرعشرةاطامسةالدورةأما

خاص،جمهددقومأناكسةلذهايحرير،جهةنسىولنحدثا.المسقلةالالر!ةللدول

الجهةمنلهي،المرةهذهخلالالأخرىا؟رزأالحوادثأماس!اسيمر.دعمعلىتحمللكي

إخفاقثمالجزائر،ولاسقلالايحريرلجهةن!دأالجزاثرلي0691د!سمبرمطهرات،الأولى

ددخلعلىتحمل(ن6،الدورهذهخلالظرلايحريرجهةوكانت.مولانت0عاد

اللىولدعملانفىلكومعالجزائر.ليالمموحولالاسخاءعلىالاشرافلطالمتحلىةالأمم

الذىالفرارمشروع(ندلك.لأتلمللاسفلال،37الالر!ة-الفرلسةللمجموعة-اطدئة

وتراقهنطمه6لر،الجزلياسكاءهنالكسكون"إنه*دالقول:المحلقالفسمفهحُذلىَاتحذ،

3.كله!ْدلادهمم!رومجريةالجزائريالشعبسقزروفطايحدإ،الأممهئهةعَلطوتئرف

ل!ن03.جداقوقعأنهالاَن،إ!هنالردانحنإنيدو،الذيالاضاقهذامنالرغموعلى

محريةأخروأايخذا!مراربسبج!داَ،إرضاءأيرضهامامنهكشمدَالخريرجهة

المم!رولقريربحريةالجزائرمميالثعببحقيعرفالقرارهذاف!نوحقاَ،كرة!.

autoالذاقيالمصردقريرحقعنالكلامهنأعرحهومماوبالاسقلال* 4 etermination.

و(ضرأأرافها*.كاملوصانةالجزائر،6وحداخرام*حولالأمريحسمهلان،اخرىجهةومن

الاسقلال.ليالحقهذااحترامعلىالسهردفرورةلا*هايحد!الأممنظمةيُلزملانه

أنمارإن!ول:4االجل!ةدروسمنالعبرةدتمداًندعدايحر-!،جهةعحهفةوتحلص

ثمالنضددولة63دمويتدونيحولواأنيسطكلالمالرالع،المسمحذفعلىالحريمينفرنسا،

ثولفأياس!ةنقاطصلهوتفاَ،الطمةالهةا!فىضرورةعلىاثثين،منامحرهوماأىدول،

الانحارهذان!ةتلاحظأفاإلاهـ.2"الديبوماسةا،نحاراتمنعدث!ايساويماإلظبابشة

الدولة،Kالحاصقةلعكسلامظمةهوالذ!يهN*للأونو"العملةاللاجدوىعلىباككيد
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ل!نفىلكرمع3".الأصركهةالإمبريالةأيأمري!علطكشرفجهازهالأنوذلكمحعحة".بمورة

ومننف!ها،عنالحببرعلىالمفرةالشعوبيساعد"فبر"،هيحثمن-المحدإ،الأمملاثد!

لمحقه.قدَرلاالذييالثيءلهستاللىولية-السماسةعنسشف"هيحيث

الممثكلةلسرتمزف!فاكوأ(2ففري-6191)سبتمبر6عشرا!دسةالدورةاما-

13/6/6191(-02/5)إيضانمفاوفاتأخفقتانلعدإذابهاني.حلهالىاٍالجزائرية

92-02)رمحادلات Lugrinمثكلةحولالاخلالاتبسبب6191(يولو-جويل!ة

يومبمطبهلعقة،lهذه!زالةدو!ولالجراليقوم،الجزائريةالأرضوملاهةالمحراء،

كلهالاقماموأمبحالمظوضات،إلىللعودةاكقيالثروطدولرتجديدومن.5/9!6191"

أمجتوهكذاالمؤتة.الحكوهةومندوبماالفرنس!ة،ا!كومةبعولييناباقيثاتحوليدور

ايحرير،جيهةصحهفةإنحتى،المتحدةالأمممداولاتعلىأقل،أمعةدعئقالأخرةهذه

القف!ةحولوماتشاقاالدولةابظمةهذهأعمالأعمدقاليلذكرأنالمفدمنلسأنهثعتر

عن*يعربالذ!ي45القرارلهذاالظءةالصفةعنيك!ثفافَحيمقالليوذلكالجزاثر!ة

الفاوضإلىالمؤتةوالحكومةفرنساويدعو،الجزائريالفرنسيللراعسلميحلإعاد6ضرور

هـ.أرافهه"6!ملليبالاسقلال،الجزائريالشعبحقأساسعلىجديدمن

تقلأنلهافاحالذىاببرذلكايحررو،لجهةلابشة5591،عامنذ!نالأونول!نوهكذا

تمَت،القباكقشاتساعد،لمدبل.الوطنىايحر-!اًجلمنصرمحلأليايحر-سجبهةعوت

الموقفليفرنسادفعأنعلى،الفرنسيالممعيالعملجوانببمخلفأحاطتالقوالدعاية

ويكونوعنهفأ.عدوانياَكانمامحرأالذيالدلاعموقفالوقولىإلىالمفطر،للمتهمالمعب

يمكنمماابتلألجهذهول!تعزق.وزياد!لفرنسا،الدويةاهمةمناب!لعلىساعدقد،بذلك

الدولمن.الففطعلىوقدردهالأونولعملالموفوعةالحدودإلىالاكباربعيننظرناإفىا،ماله

نأفاوأثاحالديبوماسي.لعملهاالمفيزالمكانايحريرلجهة-كفبر-الأونو!نوقد

نشة+تطورعامكلليثضموأن،الدولىنفوذهاكلقسوأنالطلمهة،الس!اسةقونعلىتدزب

شةالسبالقوىخطوطأهمبالتدريجنغجأننفسهلذلكلهاوأداحالطلم"47.لطالقوى

الطلمي.الوضعشروطوبينبادنهاييندلالموأن،الدولة

العملمبادئ2-

ايحريرلحركةالمسلّحالمراعنار!دكوّنتالقايحرير،لجهةالحارجيةالساسةتدو

م!ثروعهاأما.ابحثهوفعووفح)إطّراح(رفضساسةشيءكلتيوكأنها،الوطق،

وجه!والوقوفالقديمالاسعادآثاركلعلىءالقضإلى،الأولىبالدرجة،يهدفف!نهالظء

اثجةالفتديةشالمةالأساسهأ،خطوط!ليبدو،لمافاوهكذاللاستباد.جديدةمحاولةكل

الامبرياية(.وفدالجديد،الاسعماروضدالاسحمار،)فد

معنىفثاَ،شيئاَأعطتهقدالاسحمار،ضدّابفالفيايحريرجهةعايثهاالتيالتجربةوهذه

نعدولمكله.العالمفيالاسحماريستدفولكنوحدها،الجزائر!الاسحماريسهدفلاكلياَ،
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ا!مغعة،ويستكلي.الأرضلتشملت!ئعإفالل،معزولكحادثنحوفها،القالمعركةإلىتظر

نظمهوحثمن،جملةالاسحمارضدَبلالجزألر،ليالفرنسيالاسحمارفدَتافلاًن!ط،

اياريحيةاطوادثدرولالقالعلاقةدلكمشخمة،يمورة6لري،الجزال!ثعبيجزب"إفىهمنة.

بدأفسراَبلة،بهطبمخلخيه،ليفىلمدللاسحمارالمحتيالافارإنالموللعدولميعض.بضها

يجبدلالاسقلالحمدودكديقفلاالراعهذاأنذلكوحدما"48.ا!فةالظتدلاطهمحزد،

اثملَعةا!عدةومانفسها.المعركةيم!وضونالذينأولئكمعالفعليالفامنلي،بعدهيابعإن

الطلطت.لهذهعورةإلاالبرلناليالاسحمارمنايحررلحركات

الاسحمار(ياهمنة:مناطفيّالثكلهذافدَالمعركةثتايعتالاسقلال،جاءكلماولكن

لزمنكوو،عامالم!ئحالمراعنشوبتيالجديد""الاسحماركلمةامخلتوتدالجديد.

94اهـمحاياتليثكلاعاممذلدخلأفاذلك:طويل MTLD.القابحرروجهةانيعنىوهذا

هذهثلأماميعلاحكلَمنعزلاءنفسهاتجدلاه5الجزائريةالوطةالحركةقيربهنالبهرورلت

8سكوأعامايحرررلجهةالساسيالماموسلي!الهرالجديده"الاسحماركلمةلانو!لاَ،الحقمة.

ذر-سيدأنهحثمنالجديد،الاسحمار"أنيزكد:الجهةصحفةولاْقيقشطنة.مشروعإدانةمع

ليالفكرورجالابورصازية،إلىالأولىلاللرجةتجه،عامةبمورةالإلانهةالكرامةإلىالاقير

المسحمرةالحكومةلغرفعدماالملبمدوءدث!رلاالهوم،الثوب(نغررالمسحمَرة.الإد

46؟.باشريكلروانكله،فىلكيكرأن!ريدالشعوبناٍثخبَها*.بضمة

وسطكحلالأمر،أولإلهاابطور،ايفانفاتاتإنالاسقلال،ووممحةليأما

،سخداههلردسالسحدجديد،اسحمارى"كبرنامجطراللسيرنامجلي!تبرالقهيثكيكي،

لجهةريفعا!ولةهذهثلمنالنصو!حنَرفى.لاسحمارها+2الجديد!المورةدعلألمضملكي

بلك!ه،أعمالليقذىالتىللاسحمار،اطاداالأيث!لم!لحةلينحمرلا،مهمةالتحر-ر،

خطراَ!ثكلالقالجدُد،الاسحمارلِننمحاولاتسحق!فعةناجةاسترالمجةوفعفرورةإلىتمتد

اللبماية،منملريةخارجمةلأردية!ولاتاللكثحقىمابمقدارالورة،علىظورىئزايد

.53افةلوجهخالصنز!أيكونأن-ويدالذيوا"لم!،الاضادي،والطون

ا!فةعلىللقظءظةوفتولهذاا!مديمة.اهمةآلارتمضةعلىالاستركجةهذهوقوم

لاقومالقالقسهمناوراتاضاقعلىوالعملالفرنم!ة،لتلهةوالظلهة،،والاداريةالاضادية،

طرفالجزالر،ليالفرنسةالأقلهةإلىأرالمستحةقواهاإلىفقطكشدلاوالقالفرنسةالحكومة

لجبهةوالاجماعيةالساسهةادقفاتللكشيء،كلتجلستسمل،إفابلالجزالر،هذهلطؤر

عنللانفمالمسحدينيكونونقدموضوصنحلفاءالحركةهذهداخلتجدانوتحاولايحروو،

jlعزلإلى6،يالغروريؤدىالجديدالاسحمارفذابظللانوهكذاف!دَها"س.يقوموالكي6،ر

الفرنسهةايجربةهذهثليجعلانيمكنهوالذىايحرروجهةداخلىالموصد"المحدل"ال!ارذلك

الجديد؟؟.الاسحمارإطارليممبهةولN،الجزائرية-
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فدابفالعلىنفغالجديدالاسحمارفدابفالن!ناطارجعة،الجهةعلىوأماْ

والإمبريالة.الايعحمارمفاهمبيندرمألُفزقلاايحريرجهةمحالات(نويلاحظالإمبريالة.

،وحدهالسهاسيجانجهامن!الهرمابهررأإفاالرأعالهة.!ققةدومألوعفلاالأضرةوهذه

يالقوة.فماأخضعتالقابلادعلىتمارسَاناليينوالسطرةامفةجانبأي

ايحر-رو.جهةتحاللاتعنتماهأبنلالبيسوالامبريالهةالرأممالةبينالوعلَل!نذلكومع

لدىالهيفة،إلىالراصةاثولتوادانةابفطة،الم!كلةبخاسةخاصل!ثكليطهروهو

لرنساحاولهاالتىالحغصامةلىاٍوخهالذئالاقاميطهرإنهثممر.6الكرابفطةايروصات

الجزانر،ليالزراعةالرأعالهةأدانلدالفلاحين"يمردقشط!نة:معثروععلىدالاكمادالجزدر،لي

لكيمحلَهاوالحُلولأزرها،لشدَالفرنسهةالمتعةالرأمماية!أقي،ه!هاهح.الأرضاصحمارأي

تحة،عاعةَبخهةوايروشات،المصرفلأوامرخافعةوحكومةالمرلزتة،منجعشبمساعدةضم،

لهابمحالذىالإمبرياية،دالتدلهذاغرومعنىأيالفرن!صننتجلمنالجزائرلحغويى

57.وديامكيعاعيجد!داسحمارإلى(وانه،لاتالذي،الزراعيالاسحمارمنبالانقال

ايحدة:لالولاياتالمفَلةالإمَبريالةمن6،المورهذهعلىاثمئمةالفرنسعةالامبريالهةوقزب

الولاياتكاقومالتىالعملة!لكإلريما،وسلالر6لرالجزليثضقانهيالفرلةالامبرلالة+!اية

الحغهة"38!أمري!ودقةيورتوريكو،ليالأخروة،الشراتهذهحتىضصر،دلاايحدة،

إدانهاليايحرور،لجهةيابةالأساسيافدفثولفالمحدةالولاياتأنوا!قة

خاصل!ثكلمهللةل!فا،العالمليللأمبريايةالأفسرأمىهيالدولةهذه!نتولماللإمريالهة.

القاطربليلفرنساالفرلييقلمهالذينالكلضذايحررر،جعهةمنالموئهةاحلأماتنخلفلي

نإ،ليأسلاايحرءجهةلان-بعدلماذلكوشرىالعملهة-الوجهةمنأماالجزثر.ليماضوم

لىنوهكذاوحاثما.حيادههن،الأقل!لىايحدة،الولاياتولاسهماالنرب،دعممنيكنلم

بينا!مائمةاياقضاتايكللالعلىالتكيكيالحرصمعتلاعمللأمريايةالمطديالنغال

إلىيم!لمى،الساسةهذهلروسمنالعبرةيشخرجإذطرا!لس،لرلامجاًنغ!الإمبريالمات.

الموىلبنالتال!أنعلَفاأفاهولا،ففاالقابحرررلحربالكعرَاللرمىَ"إن:المول

الداخلهةالتاقفاتدقاءركمك!،لظمنالمجاللسحقد،الهائلال!ثصبفمظتجاهالامبرياية،

يعداءاصطدمولبههممتجة،أمداءال!ثعوب،هذهجماهرلدىنفابالميولمدالمعررة.

الدوللكلوالمنومم!ا"دَيالدعممنالحربر،جهلمالينرنسا،ايعفادتلمدإد.الحكومات

05.ايحدة+الولاياتمنوخاعةالمر!ة،

انع!سهِيالقامطلاحأ(،رفضجمع)رفوض،الثلا4الرلوضم!اسةل!نويالفعل

عنواضحاَتمتزا،العملمادىمسوىعلى،تحقق،الوطنىايحر-روبفالالاستركجهةللاقمامات

هذهوقوم.وذيولهممبريالنالاٍمحموعة،الحالهذهليوهمالاسحمارية،للسلطة6الطعونالحلفاء

تحديدايحررولجهةيوحيالس!اسة،-الجغرافعة*للدوائر"كقسهمالد!ول!،المسرحعدىالسماية،

والحموم.للحلظء
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السياسيةالجغرافية"*أطلظت3-

المصع)هيالدولىالمحدانليالأساسهة،ابلاثغالمصكوزيعاطلقاتهذهرثقابل

ايوالي،علىنحن،نسمههمايقاللماوهذا(م!.المتصارعةعوالمصايكاملة،/والممالحايطللة*

"ايداير".وحلقة"ي!ملi"وحلقةيطلل"I"بحلقة

ثمالةالوطقايحريرنفال!طلطتفيبدوالقالنريةالمجموعةتشملالأضرةوهذ،-

الجديد،رالاسحمارالاسغمار،اىالثلا"،الاقاماتنفسهعلىئمركزالذيالأسإسياالحصنم

ليعلهه،لانونيريق!الق،افوثةالممةنفسالاقاملهذايكونأندونومنوالامبرلحال!ة.

ىربأنهيالقغلأأنإرابواعث+نفسلهل!نلملأرض"،،*ممذبومحابهخلامة

!ودجأيابظور،هذاثللييقذم،يعدلمالفربناٍ.الإلسانلى"اٍالاتجارونعدالافطهاد،

تحلللينراهاالتىالملاحظةللكاباسة،هذهها،نسيهدأنأغراناولربماالإنسانهة،للقم

لييرواأناباسيريديعدلمالأخ!رر،الحد*وليالمعامرة:العربيةللأيديولوج!االعرو!االهعد

."62والمهنللفنونواسة+مدرسةإلاالمرب

ثوثرٍانلوشكنظهم،وبادىوقماَقواعدمعهيُدخلهوبلبحادممط،ل!سايبهعكولكق

اوسا!ايديولوج!اَ،مُسَلحاَ،الانانيكنلمإذاالإلتاج،وع!ت،العمللثروطليبوفوح

عخاقاليدواجهها،انالمسقلةالجزائرعلىشكونالتىالأساس!ةالمشكلةهيوهذهكافية.4بلرجة

.ايفانالفاقاتمنيد!اَ،القدمالمسحمرمعالطونساسةتحريرفيستهماولا،،المناعةالدولمع

يلاحظما!وعلىالحاون،"اًنابايةَ:لذهيلاحظأنسابقأ،المذكورطرابلىبرلامجيشىولا

أيفأيطيوهووالظلة.ا،ضاديةابلاتليايعةعتاتعلىالإبقاءهفيالا!ا!ات،من

يقولويتايعبلدنا"63.ليمركاَم!ناَلهمبقي6لر،الجزلفرنسيدققةضمالات-يعططمالين-

حذ،أبعدإلىابمودجيالجر!شكل!المووة،هذهعلىاثمرَرالحاون،مفهومأنالو)فحمنن+اٍ

الرعةتجزبالذيبالانقلابلعلا،يحل،إدهالفرنشة.للدولةالجديدةالاسحماريةالسعاسةعن

الكلاسكاجمى.االمديمةالاسحماريةالوعةكلَلطتحلَأن،الجديدةالاسحمارية

الاسقلاللمقغهاتخافعأيظلايحرير،جهةقلمنالملحوظالحاونل!ن،الواقعولي

أجلمنفرور!يالدولى"فالطونللأمبريالية:المعادييالنفالطالملةولهقإنه.الوطنى

يالئةيمروهو،الهادىالسلاممنجؤليالقدميحمينوابث!ريةالماديةالمواردالتخدام

الإمبريالة"ف.ضدللجطهررالدائمة

زمندكط،الحربزمنليأصلاَ،كمزالمنايرة*،"الحلقةليالمحذدةالعلاقاتفمانوهكذا

و!قميالاسحمارية،اهفةدفرضها،ضرورةأورغام()اٍعلاقاتميدئيأ،وهي،بالحذرالسلمِ،

المحمَرابلدليابخلفحالةإيهاهـدَيضرورةأو؟الوطنىايحريرأجلمننفالاَجديى،

اسقلاله.علىحصولهبعد،والساسةالاتماديةايبجةعلاتاتاشمراريُقذروالذ!يسابقاَ،

جهةتجلمنيُقبرالذكيالاشزاكي،المعسكرحدودثقانجلفىفا"،التكامل*حلقةأما-

هذاقذمهالذىوالماديالمعويالعونأنوالحقالموفوعي.كالحليفحرها،اًثاءالتحرير
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الس!اسيوالنضلعنها،يدافعالقالايديولوجعا(ىللتحزرنضالهاخلالللجزائرالمسكر

معدجهةايعاونعلا!اتكعزيزليدساهمالعواملهذهوكلالابريالهة؟فديحوفالذي

الانزاكي،المعسكريتابعهاالقالتحررنفستُبَعأن!رىكوفاعلىيذه،ايحرير.

الذي7الايديولوجيالجدللطكثاركأنولرلضإيه،بابشةخارجةذلك،معلفسها،كقبر

المكفلة*.الحلقة+دائرةمعالمحلىَدةالعتاتأنذلكالمثكلة.لذهمغة!ررافاوتغبر.يقئمه

للاسحمار،ادثزكة،المعارفةإولرليالمصعىملأساسعلىالظ"لمدالحاونتمز

ظك،هعابة،عيروابفيألف!لالقاءليهيفاوالقضةوالابربالهة.الجديدوالاسحمار

الايديولوجة.ابوِاعثنفسعلى

العالمهيالقإالبهبرةالمجموعةليالجزائرثفعفهذهاقدل"."حلقةإلىنأقيوأضرا-

الكل!نوها-والكرامةالحريئإلىوايعطثينالجائينهنالمجموعةهذهومعاكلث.

لي-ممهموتآخىوأهلها،لركارفاقهيثحرَلىالايعحمار-مقاومةحركةلدىالأثرو!ان

ونفسلالعبودية،المقلا"فينفسإنمسؤوتهمه.وتحمل6اكركخلمغمثزكطموح

يضع-التاريخالذىايضامنهذان!ث!مالقهيالم!ثزك،بالمم!رووال!ثعورايحردردة،المعركة

الثعودي،-ويدينتحريرحركةشاًنمنيرفعالذىالتمالللمحذا67.الالريقي-الأسوي

علههمُجم!عنفي،الأساسيالشيءشهللعلىالحمر،يولعلىيكنلمإن-يَبرزالاف!طهاد،

منوابفي،القرير.يراكزالطلمي،المسرحعلىلقاممان،الييناليهيينمعايماهيبرفض-

نأيقللاآخرنفيالاسحصرية،الههفةفدالمُوَجَهذاكإلىيضالىإر:مزدوجاكحعة،هذه

رالحاد،الراماللابدئيعنالمزدوجابفيهذاويبَراليهيين.حدىاٍعلىيُحسب

مابقدرالمورمحذدسيكونالجادهذاأنبد.5591عامداندودعمؤتمرمنالمتخلمين

قَلألمةلايحررجبهةتحتلهالم!ن..الذىذلكبعد،فهماوشرىدههه.،خذدولمنلديا

الح!اد.بدأ،الواسعةوالممارلعاتايمورات

الفملذلك-الدولىالمسؤىعلىايحالفاتاسترالهجهةفي-نذكرأنلمحكفي،الآنأما

لاليهيينالمُفلقطب"الاًابائيلالمركزwنسمْطأنيمكنمابينالتحرير،جهةلهتامتالذي

ابالث.العالمممموعيشنلهالذي"المحهط"ولينالمحارفتين،

قطبالاًالظئيالمركز:اكفيالقسم

كألراَعلههاويمارسأ!ولهة.الحريطةعلىمركزياَوضعاَاممه،علههيَدذكما،يحتلوبو

عقديعدوخاصةالثانهة،الطلمهةالحرببعد،مالطةليتمتالتى"القسمةمنبدءأورلكحامما،

المعسكرلجن.ينللعلاقاتايةالعلىالمفةئثخصالقالقسمةثلك،العسكريةَالأحلاف

أساسوهواليهيين.دينالسلمحالةفههتقومالذيالحربالأساسإلىللأشار!يكفيوهذا

نجلالمنإلا،السلامبقاءيفمنأندونالتملح،إلىوافبقالاردة،الحرتوراءنراه
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كاولقفيابووية،القبةلاكأقيعامةمذبحةمنالانسا!ةيجيلا،الذياطوفهذالوازن

يالعكسه7.بلبالظء،كلهالعالمعلى

بشبالأرضحدودفكلأوفاالمولف:هذالينف!ها!فرضملاحظات6عدوهنالك

والظليوالايديولوجي،)الاقتمادى،ايأليرلوسائلالضخمع311والمواملات،لوسع

ايحرَروحر!تاكلثالعالمدولومول،أخرىجهةومنالكردن.للقطين.(.والعسكري

أدوارهاووزعتمسرحعته،اتظمتالذىالدولىالمسرحإلى(خاصةالتحرير)وجهةالوطق

ددوردقومأنإلاخار،مناطر!ت،وهذهالدولمذهلرىلاالمحدود،العالمهذاوفيسلفأ.

اثانويين.الدعاةدورعلىالاتغارأو،المزعجالدخلالطفلي

تملك،دظلرلك،معهذه،لان،الدولهذه!ي!قِل!دلمالعالمعبءداملماوأخ!رراَ،

ملاثمة.يئروطليالوطقتحرَرهاتجالعةلهايمحنشا،هامأفاورةهامثىمقا!سها،ضمن

عنما5491أمحويرأول!افاليالحسابهذاحسبتقديدايتهاليايحريرجهةو!نت

نهاالقالمعررةالمث!كلاتيسويةملالماطارجهة،ابواحيمنالدلاع،جو+إن:قالت

إلىابظرولكن+"7.المسلمينالعربإخواتاهنخامةالديلوماسي،الدعممعمثكلظ،

ومانةنكدعلىدالحرصايحريرجهةخطبفيممحوبالاتجار،بعينالدولهةالأوفاع

الاحفاظعلىفتطمةيصورةنسهر(نعلنها"جمب:الأخ!روةلهذها!مراروحريهَالاسكلال،

علىفائأنقفيأناباسبومنباْدى.أحدفهيفتهالالمورة،الجزائريةاثورةلاسقلال

تمرددأتوصحالعة،ديبوهاسة،وسائلمنلديهمادكلالفرنسيلامالاعأشاعهاالق6الفكر

الأس!"72الجزائريالوطندجذورلهيكونأندوناطارجمنممطنعةلمورأحُزك

الذأ!ة،قياقااصخدامفرورةو،كد،للخارجايهقة!رلفىايحريرجهة!نتولما

ل!نفىلكوعداابلاد+.داخلأصلأالقائملبضالدعبمكمجزداطارجي،الدعمتصؤرن!فا

يميضعوهو،الداخلليقامالذيلذاكطلأإلالهستالحارج،ليالمحذدةالأح!،ساسة

المسوى"لعلىللورة:الدعممنثدراكبررضماناطمم،عزلليللركة6القوبخفس

ويلاحظوالعكولوجي+"7.والمعوىا"دى،الكعممنالأعلىالحذعنالبحثجمبالحاوجي،

كرراَالذياظكعدلذانف!هعنويعُبرًالوف!وح،يثديداباثرابجععلىالحرصأنفامن

للقضءالثهطانمعليحالفسشعلىون*إتا:قولهمليايحرير،جهةتادةِلسانعلىيردُما

يسمح،بالعكسإنه،لللاوت،مفامر!يُمثللاالقولهذا".ولكنالفرنسيالاسحمارعلى

ليالقهرىالاكسيُفَ!ترُماوهذاا!لفاء.لتويعواسقلالهايلامهابمانةايحر-درلجهة

الدعم.عنوالحثالمبدأإدانةلينتحلطعلاقاتوهيالطير""علقةايحريرجههةعلاتات

الفريى"!ولأولاهـ+3أوالنغايرحلقة2-

ماكرأابحريرجهةمحالاتل!نوبال!لالنرلي.وجهيحملالمعاديالمعسكرإن

ويلىينالفرنمي،الاسحماريلقاهالذيايحالفمحالإلىلشرلكياللرب،عنقحلىث
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إلىويخطردان.ل!زواطربلشنَالأخررلهذاثمحالقرا!كريةالسهاصةالمساعلة

تاريخأرسلتقيُمذكَرةالأصاصعة.،الصنهذاأداةلهjو،اباحيةهنهمناهـول+ه

المافىة،الأولىاجمةمندلمن،المؤكةالحكومةنجد،الأطلسيحلفاعضاءكلإلى91/!754

منلُلمن،كما،الحلفهذاضهلأالقاكطقمنكجزءالجزالرإلىلشرالق،الحلفهذامن6

6لر.الجزفدحرلالطلفرنساالحلفيقتمهالذىواللهلوماسيالعسكرىالرنذلك،دا!ةجهة

ليعسكر!ةقواعدمامةجمزاءمنالمنرلي،يعلامةإلىالموتجهةالهديداتعلىالكهدإلىوتحيلص

إقمرعي،ولشكلعبأللقالجزاثريةللجمهوريةالمؤكةالحكومة"إناطلف:لهذاالموصط

حالماَ،الموخهة،للكولوفايةأداةباغ!ارهبهر،نفسهالحلفلل!ينيل،الأطلسيالحلفلطالجزاثر

.76كله"المدربأمنيقلقوكلملخاص،كشكل6لرىالجزالشبفد

يومالعمالاتحاديُوتجهالمؤكة،الحكومةقبلمنالر!ةالادانةهذهمعودايوازى

الطقةلمحها!فعرسالة،الحلفليالداخلينللأعفاء!ةالنظابطماتلكل14/9/!وأ،

مع!فانهاعنواضحبكل!عربأننهاردطلبمسؤولهاقا+.أمام،اللدانلهذهالعاملة

عملفملعلىدوماحرمنا+للقدايحريرية:حركاد،لأ!دها،الجزائريةالطملةالطقة

اطربمنشينستيعلى،الممكنمن!دلمول!هل.والصالثعوبموقفعنالحكومات

لينف!ه،عنيغبركهفيعرف!دلمالذيالعطَل!ايفامنإلىالدعوةلين!تمرأنالفطعة،

وناجة"!مئخمةلاْعمالالجزائرحالةمثل

للطلابال!سعلدولىارالمؤتملي!ل6لرين،الجزالمسلمينالطلا*اعَادأن،اخرىجهةومن

الدعمقلّمالقالحكوماتحمليل!يهن6لرالجزصلترارلقعلىسولسرا،لطابضلى)م!(

!سمحالق،الأطلسحلفليالداخلةابلادحكوماتولايما،الفرنسةالكولو!الةللسعاسهة

الجزائرمم.ليالحربقابطدلفرنا،وا"ذيالعسكريعوللأيُستخلمبأن

وجوهمنوجهأالجزاثر،حربليالأطلسيالحلفلدوراكَزرةالادانةهذهو!وضح

ال!ثكلهة،ابظروجهةمنيئيء،كلتجلوبذكرالتحرير.لجبهةالديلوماسعةالاسزالجة

المؤكة،الحكومةأمميايحرير،لجبهةايفيذيةالإدارةبينالديبوماسي،العملليالظئملالهق

الجوهر،حهثمنأما.الطلاليواظد!،العمالاتحادولاسهماالجماهرريةابططتنخلفويين

الذيالدعمإدالةخلالهن،الجزائريةالمشكلالدويلىعلىالبرهاندالطهرةالإرادةلبلاحظ

!قودهاالقالوطقالتحريرحركةضدا!ممعيعملهاليلمرنسا،الأطليالحلفبلاد!قتمه

العونلولاأدهبعانعلىب!لحاحهذلكمناًبعدإلىلهذهبالبرهانإنبلالتحرروثهـ.جهة

قابعةدسطهعلاَهذهف!نلفردسا،الحلفيلادققدَمهالذيوالديهـلوماسيوالمالى،العسكري

يلادقدَقهاالئيالمغداتدتقةقثمةهناكانلكiق2وللاحظ.طويلةمدَةالجزلر،لطاطرب

الفرلة،أ"لمحامنولاييمالدرنسا،!لمةIا"لةالمساعداتحُست!دوكذلك2الرنسا.الحلف

وِلكن6لر!.الجزحربجراءمنيقوةواطرالمه!رالفردسيالاضادلدعمالمحدة،الولاياتوهن

لكيح!رلكمنالتحرررجهةُو!شمااممنة،وينا!عدةبينفملى6ظوإلافالكيس
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اسحماريةكسلطةمطامحهاتابعةلرنسا!ريد*منماالأقوياء:لحلفاثهافرنسابيهعلىكوكد

لُفعفوأنوالاضادى،والعسكريابشرى،رملعاوئددترهقَأنعلىلَزيدلال!فا،كبرى

الاسقلالوجهليالوتولىعلىلرنسالمروعدما.والعابر..الأوروبماالصعهدعلىودورهاوزنا

س!ادقا"!ه.عنفمثتَشهناقخلىأنعلىمرغمةل!فاالجزاثري،

الطرلينعلىآلارهلقتمرلاوالجزائر،لردسابينيقومالذيالراعلانذلكوبحكم

حقاكه.دولاَويمحح،الأطلسيالحلفليلرنسالزملاءاللابانربالتدخليت!مئعللايازعين،

ن!"للقدأيضا:العربالمعكرفذبلفقط،لرنساضدتضللاأفاايحريرجهةو!رى

!قودهالذىالأطلسياتلففلىَياضلأن،المشوياتكلعلى،الجزائريالثبعلى

الفرنس!ة،ا"لةأغنعاقدخاعة،المتحدةوالولايات،الحلفهذالانوملاَايحدة.الولايات

الديلوماسيالمدانليوحتىالجزاثر.ليحرماقابعةلهايتهحالكي،الحربمدةطوال

الاسحماريةم!.مطمعهاليالأطلسون،حلفائهاتأ!دحظ!تلرنال!نايحدة،للولايات

للسلمبايثرقديدإلىابتهجة،حثمنيؤدَي،الجزائر!للمراعايدويلهذاولكن

هذاعلىبرهانانيالطنرات،يوسفيع!ديساتهةوفرب،السويسعلىلالحملةالطلمي.

قدَدالجزانر،ليكقومالق"الحربدأنالمدد،يذاكذكزأنايحريرجهةلنسىولا.القول

كاننه،يخزألااجزفرن!ا!ؤلفالذْ!يوحلىه"النربداْن:و!وفح*ث!العالميالسلام

لينفهيفرضالذىالعادلالحلَوفَيإلريضا،كالفيسهاسته،ليابالرإعادةيشطهع

الفرنسي،الاشعمارمعقواط!أدهلوكمايتصزفمغاداَ،موقفاَيتنىعندماولبههالجزائر.

"!.والمال!ة،العسكريةبمساعددهولاالديبوماسي،يدعمهلاعلطيخلللا

منموه!دابظر6إعادعلىلرنسا،لإرغامالنرب!،ايذخلإلىالدعوةاًنفاوللاحظ

الديبوماسةالشرا!جهةفطقليلقائمةإفايل.مكشوفةككونأند!د،الجزائريةالم!ثكلة

علىالأخ!6هذهعزلإلىلرنسا،معال!راعلدويلخلالهنتدف،القايحرلر،لجهة

ألدسهم.لحدفائهاوالديبوماسةالس!اس!ةللففوطوإخفا!االدول!،المسرح

المرد!ة،الكتلةليثرخلإحداثالجهدأقمىدبذلايحريرجبهةفان،الطيةوفذه

يوجهاتطظَولرنسا،،الكبرىالدولدعفىفيوالتناف!ايناقضصوريعضواسكللال

داخلاكثهاكفضاتوايعكلالإبرازعلىالحرصوهذاالمومام!.لمؤنمرالسماسيالبمان

)يعقالمركزيةالتحرير،جهةصحفةدكثبروةمقالاتفييلاحظإنماالفربما،المعسكر

تجد،الحربليموارلُماتجلعُالقلرلسا،"إناثمطع:هذاإلىاثال،سطعلىوبشرابهد(مو.

!فرلاالجزائر،دالعملاتتا!ةأنالاَن!موهذهأوروبا،دلواجاقاا!مامعنعاجز!نفسها

بلادإبعادهوناواثممود.الأور!ة"اْابلادممموعةابجة،جيثيبنثوذكليولكنضط،بفرن!ا

يوشكالجزائر،حربليالأضرة،لهذهدقدمهالذ+ىالدعملأنوإت!افرنسا،عنالفري!المعسكر

إلريقها.كالليبمماصاالإضرارa)،الطويلالمدىعلى،يؤديأن
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واطلفاللربما،للمعسكرالجامحةلصماقامنالتحر-!جههةُتُخففُايطلَع،هذاإولرولي

الام!نلقدرمحاولةَحدة،على.دولها،مندولةكلإلىنالريأنوبدا،عامةلصور!الأطلي،

قايدإلىالنرض،u-Iودشر،دعمها.علىتحمللمإن،الأقلعلىحادهاعلىتحمل%ن

المعسكربلاد!ضأننلاحظ(نالعدلمن"وإنللاسحمار:أعلأالمعاددةالهلاد،هذهلعض

تمل!تنفسهاهيالقاللا!نعةأمرولوِبلادط!سلاندا،ايحدةالولاياتئلالزب،

اباردة"ور.للحرباصزالجةكلعنغرياعم!قا،كرهأالاسحمارلكرهقدبمة،اسحمارلة

الاسحمارىالضيداتالأخرىابلادحالعنمفمولةالأثلةهذهأناطامل،تحملومن

ناصة*.لدرجمةالمقل

ألوانداتمبرقعةعور!ويتخذ.تجانسه6الصورلذهسفقدايطير""محالإنوهكذا

الضمالهةالأرافيكلعلىتمتد*حادية*فطقةفهالكللظرولى.ثعأومكغرةعديدة

والتى6لر،الجزمشكلةحالنسأاصاديموقفُهايلاحَظَالق(الدانمارك،النروج)السولِد،

المعسكرللادمواقععنلأكر،Iالاصقلالياتجاه،اوضحلثكلموتفهايطورأنيؤمل

كنبرمرضاوأنلاشباامادية،ابطقةهذهالىأيضاَسويمرانضفأنوبمكناللرد*.

و5يطالطاٍثل،الأخرىالأورلةالبلادإنثمالتحروو.جهةتعلمنعالاَ!قديرأمقدْردولى

واللاح،الظدلنقلوالمفرب!ونسمنالقرببحكمأراضهما،دستخدماليينوإيا!امو

خامة.معاملةمنأيفاَهيدسفدالتجر-س.لجهة

+*ول+ه+بلادتحتلهاالقللكهي،الحروبلهات!لفالقالالل""فطقةف!نوأضرا

لمثكلالفدرالهةألمانماإلىفاوي!ثارايحروو.جهةتلمن،uftلفرلساكأ!دهايُحبرالق

والمالبالسلاحايمودنمماثرثمايةالمغبرإ،الأمر!كةايحدةللولاياتوبميامةخاص،

للإمبرلِاليةدمميالمطالاتامعفيينابلدينهذينيهايحريرجهةموتفوتراوحلفرن!ا.

يكنلمإنالجهد،تدللرنسا.عنفملهماعلىايكتكيالحرصويين،أولىجهةمن

ا!مميةحرلاليثرطهة،لابصورةلرنسا،نيدعنلالعدوللاتنا!ماالأقلفعلىلاغرائهما،

الاقيراتلفةدل،العواطفلعةليستف!فاالمسحملة،اللفةأماايحررو.جبهةفد

أمري!كدَعههماديناكقضئرزأنبخعد.الجانينمنكللمماعوافمة،والالهادلةوا!كمات

المتحد!الولا!ات(نالمؤكدمنيسأنه*حظ+!دط7،لفرنسادعمهاودين،للحريةحبمن

شعوبكلفددللح!ب،الجزائرفدلالرنسا،جانبمحمدة،عامد!اخارتكدما-

للمسقل+.ايوظفأحشت-الجزالر،ن!دعلىالمجمعةباندونغ

لقريريحلو!نالقالمسقبةكطلعاقاإلىلسيءلمالمتحدةالولاياتأنالمؤكدمنولس"

هو".إلريقافييلمحهااننكسون

الجهةلهذه:"مرهفةبمور!والنربالضرقفياياتضدسكللايحريرجهةف!نوكذلك

أيديإلىدصلسولةأسلحةدرىأنهوواحد:خوفعنلااٍلعربلا(مري!أنلرى
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ثتأنهيالجزاثريالعطللاىدبابشةوِاللغةالشهوعيمه".الاقيه؟اتابقاباتمن

الأرجاء،كللياىربة،الجزائرموتإعاععلىقاثرايكونلكيم!ن،كلدوصده

r-الجزالًرىالعاملمملةُودثرحعاء.كلوتحت Algerien1(!كولولبم)أرل!هد!*سا

لتاطزةابقا!ةولكنمحهح.رهذا،CISLا!إلىنشيوننحنِ:"!وِلهذا،مو!ا

إعادأمعقحن؟لكرعدام!اعدة.أيةرفضضامنلس!الهحديديا.جدارابالابسبة

4ْ7.الطلمليالعمالةالحركةكلإلىالوحد!

الطلابةابالعةإلىينتسبأناخارأنه؟لكلفسه،الموقفعنالطلاباىدويدالع

-CIEاهـأي،المر!الفلكليال!الر!العالعة COSES،العغويوفعتمغكودهعلى"

ابلادليالطلالحةابطماتعلطثرفالذى)ك!ال!للطلابالدولم!الا!ادلط"المثترك

الطلابهةوابظمةCIE-ح30ولاهـ3بلمنللأو!ماالمقدَمالدعمولهسالاثزاكة.

لراسةفحأوبقديمهماالجزاثر،لاسقلالالمؤيدةيقرارقما،USNSAاهـالأمريكة،

للطلابالدولىدالافقدَمهالذىالدعميكنلموكذلكالقلل.االثيءالجزادرممِنن،للط!

فىلك!".منلكل)م!ك!

ايحروو،لجهةالدولهةالسمعةنيةعلىمحرأساعدتافالايذهذه،ا!ورساصةإن

ككسب(نعلىايحرهـحريمةجبهة!نتو"الديبوماسة.!حاطالأضرةهذ،وفمنت

مابقلرتحاولإئالدولهة،اهمئاتنخلفودالمتحدإ،الأممدالأصواتمنعددبهبر!مضحها

الكولوناليةللد!ولةالطهعأالحلفةالز!ة،الكلةال!طمليثرخلاحداثأ!ا،وإطاحلسطع،

للكي.ليالسالر!اللاخةأهرولثولالكلةهذههن!سيانأيضاَتولوهي.الفرنسة

حولالمدارلاتبعدالحويت،حثمندهيستهانلاوزناَتملالأضرأهذهلانوضاَ

المجموعة،هذهأنفىلكايحدة.للاممالعامةالجميةانصاددوراتخلالالجزائرية:"ا!مغهة

للموا!فدعمهاكوفرلا،8"هعصرةواكنهة011عشرةلحاديةوا4الطيثرةموالدور!خلالمن

الأفريقةالمجموعةضداثمانونة،الإجراءاتحولوالمعارك،المضادةيالم!ثاريع،الدرنة

6(عثراكثةالدووة)خلالماثطوثهأنلاحظحتى91ه!الطمتالرأنعلناوكانالأصوية.

القغهةحول"الأونو"ليالمداولاتخلاللفرنساعاباةا!لالحه!ة،امري!دولسهاسةلي

بشأنالمتخذالقرارعلىالحويتعنايحدةالو،ياتام!اعبمدو؟لك142،الجزائرية

لمحمط.القلسهدقاينيكماوئثةالدولهذهأنيعقوهذاالجزائريا.المشكلة

إلىالجزاثرية،للشكلةوالفسبرية4oujiجهودَهاثوخهايحر-سجهةبداتو!مد

القالفرنسةابفةبمةوفداَ،إلطأرسلتكدما5791،عاممنللراالحمنة،أمري!

سانتها!و-أيرساللا!نه!نوسأمريكامنعواصمعد!زارتوالقبفو،كريستانلرأد!ا

آندريرحلةويعد،95عاممن%لدإلا!كنلمايحريرجبهةولكن...(443.ويطال!ثهلي،

يلا!مطههايعملتحئي،بمُدالِعالطلم،منالجزءهذاليل!مغ،-اللا!ة،أمري!إلىمالرو

Sالأبهوملل،ولا!،rA114!الأحرالهلالهلفرخرمحارث!سأكانالذىال
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هذهلي،العامالرأىلهحملالجويةالأمريكهةالقارةأرافيممموععلىينقلو!ن.الجزائري

علىمحرصونراهالجزائر.ليالفرنسيالالحمارفدَالقالًمةلالمعركةالتحسسعلىاباطق،

ويخجحالجزائر!ن،اللاجئينلماع!عملدعملجانيزورها،الَقالعواممنحتلفلييش!مأن

الجزائرية،الم!ثكلةحولالمفروضالممتجدارتحط!ملي445وصعودةععوبةألفخلالمن

Yالجنةالقدمةواطركاتالمحافةدعمويكسب القالاعلامةابغةأنبحهث446لأمريكهة

أمري!إلىللأونو،ع!ثرةاطامسةالجلسةع!ثهِةأ+"ا!9آبليالمؤقنةاطكومةأرفدقا

هـ48.باهرافيحأودسجلحسنأاسقالأدلقىاللاننههة

للثورةسقدَمالجديدابطامهذال!نكوبا،لي!شرونطاممحفهوحللا!تسقطوعدما

ليكولامعتفامن(نلنسىلاالتحرلرجهةظنلمقاللتخلخللادعمأالجزانرية

حكيطلليوالسعاسهة،الاتتماديةتجرلتهالاهتمامكتابعوأن42،هالمتحدةالولالاتمعنزا!ا

الأخرىاللا!ةالأمريكةالدولوكلدعومح!فها"42،ليالكثركه!يهبوأنالجديد،

الأمريكهةالولاياتفطمةعلىلةالشطالأمريكهةالهيمنةلدينوأن،الكوباثللإباع

422()OEA.منكوباطردإننكول:ءابطمةهذهمنكوثاطردعلىو!علّق

أجلمنالأمريكهة،-الحنهةالشعوبنفالأنذلكمثكلة.أيةيُسوَكليلاOEAاهـ

إلايمكنلاعمعقة،واجتماعةاقحاديةدغرراتوإحداثصقي،وطقاسقلالإلىالوعول

423.آساوإفريضاشعوبيهثقومالذياثبه،للبظموازيةبصورة،ي!امىأن

ممموعةإلىوكنفمَالفرلة،اليهلةعن،المورةكذهنفملالجنة(مريكماف!نوهكذا

النواةداخلامادها،او!صفرسضعق،"الظير"دائرةل!نوهكذا.الواسعةاثاكالطلمدول

Iالقوىمنالمكّونةالمبة !وصغبحكمالجزائرلمة،المثكلةددويلإنثمالغربئ.لليهلةلإمبريالة

المحطةالديبوماسعةالعزلةكلكبالمقالل،،يحققايحردر،جهةلادتمغَالقالدولةالحالوة

لملعلىايطلع-هذالي-حرصتال!التحريرجبهةكتالعهاالقالمايةهيوهذهيفرنسا.

ليوقسعاَضقأ!داَللأبريال!ة،العاديالنضالإلىهفضةالطبعصن،حلفائهاعنفرنسا

الفرنص،الايحمارهوالذىابشر،العدوفدالنضالةحدٌبشبضقوهو؟نفسهالوقت

نأوبمكظ.العملاقيندينواطصومةالدول!ة،الراعاتأملليوضهبحكمواسعوهو

الوفع:هذالإيفاحنمتيننش!ثهد

الثعبمسقيأجلمن،وحاسمأساسيصراعليالداخلةايحرير،جبهةإن"-

ايوم،علها!علبالقالإيديولوجة،الاتجارات!عرقلهااندونمن-سعرف،الجزائرى

حركها+6424لاسحادالفروريةالوسائلتجلىكفشعرف-العسكريةالمعركةضرورات

علىالومقائمالشر!ةاليهلةفهالفدتاًالقال!ثعبهةالديمقراطهاتدعموإنهذا"-

اتحروو،بهةافطرتوربما.أخرىكالاتإلىتملىأنوبمكنالمعو!روالأخلاقي(،المشوى

الجوانبولهمجذرياَلعد!لأسعات!عديلالفرلييقرّرلمإداعلعها،!تمدأنيوم،ذات
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الصديئدقنفسهعنيدافعايحريرجهث!رزيةليدرغبأمري!كانتفهلمحارفي.

الذينأوئكإلىالسخاءهذاثمل!قذمهاالقB.26اهـفد،Saint-ءول!!ث!ولليالممنوعة

علط"مو.الابهازفييربخون

ليهامةم!نةسخل،الدربللمعسكرزعامهابحكمايحدةالولالاتأنوالحق

ليايحررولجبهة"الاعلاميالميهب"لانولهذاايحر-س.لجهةالدملوماشةالانمامات

تجاهالأمريكهة،الساسة!طوَو!مدالفوائد،رإنع،ملاحظةمركزسهث!كلنويورك،

وللعملايحدة،الأممياتجاهالد!ملوماسي،للعملهامةتاعدةأفاَويكون.الجزائريةالم!نكلة

م!ثكلةلالكدرلجكيهثفلدأالأضرهذاأنوالواتعم!8.الأمريكيالعامالرأيتجاه،البسي

ووم404الموعوعهذاحولالكوننرسأماملقرروهكند!صناليختذمأننذالجزاثر،

اثتمMansfi!مقريرجاءثمت*ا.محصلاالجزائرايعقلالأنوأىحث2/7/57941

العامالرأىاقمامدلزاه!91لمحفرىلي،الأمريكيالثهوخبحلساطارجةالشرونللخة

والمظيلات،يالمحالة،الاعلاممكتبا!مالاتوعملتالجزاثرية.دالمشكلةالأمركي

منلمكسبعلىاصأهينويورك،ليالتحرروجبهةثملولاقامالقالم!ةوالمؤتمرات

الجزائر.!مضةالأمريكيالعامالرأى

للحريفكروينوجهدنشاط،لالعطواتحاد،الطلاباتدثلابظ!ة،ابظطتوتامت

ابظ!ةالأوساطليايحرير،جهةمراقفعنوالدلاع،الجزائريةايحريرحركةبحضقة

مبم()7العالميابقايالاتحادإلىلا7/7،91/كويوميشبالعمالاتحادف!نوهكذاالفر!ة.

يابقالاللاايألر6الثدلهد(CISL)الحرَةللنقاياتالدولىالاغادإلىولكنالشهوعة،المهول؟ي

اتالهاطزالرى،العطلاتحادويبررن!ثاطاقا.*4.منالأعالمالقسمالقُتموَلالأمريكة

ومن،FSMإلىالمتسةCGTا!معقطعةعننثأ(ولىجهةمنCISLاهـيأنهذا"4،

الونةواهـ-كألأUMTادأىالممرب،داللضمينابقاتينلأن،أخرىجهة

كسبليالرعة"ىنظن:لمحماالأوجحهوابالثالببولكن33.اهـطإلىفثشتان

الذى،الجزائرىالعطلاتحادأنوالح!ةالجزكلر!ة.للقضهةالنرل!المعكردالعاملةالطقة

من(نووىالث!رتة،اليهلةلىالعاملةالطقةتأ!دالأتل،علىالمدأ،حهثمنتمغ،

الاتابلىنولهذاالنرولةال!لةليالأخرىالعاملةالطقةداْكدلكبالسعيالفرررى

فروريأ.ي!دوكانCSLاهـإلى

ابظلاوالاتحادCISLادلأنزانفة،أوهاماَالاختهار،هذاعلىمعلقةالآماللكنولم

اتحيذاقد(درون)ا-!لين*شا!*ه!!!ودهالذىه)ححم!ولا!،الفخمالأمريكيالعام

والدعملرنسا،دهقومالذيالقمعيالعملوأداناالجزائرلاصقلالهؤيداَموهاَمراتعذة

504.الأطلسيحلفمنهذهلتلقاةالذى

معالطهةالعلا!ت،لا،CISLا!دعملا"Francكةهكن!يثا9يلاحطكما،ولكن

-AFLاهـنقالات CIO،أ،8عامآخرمنكدأ،القربمنالجزائرىالعمالاتحادسمغ
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يوازيلهماَالجزائر،حربجزاءمنالشماليةإلريضالي!كؤنالذيايولرمنالانفجارية

"125.الجوانبهذهاكاع

ويوفعالدعم!قدملىاٍالنربدصةيرافقالشرتةاليهلةدعمإلىاللجوءل!نوهكذا

دقديمه.زفضودعمِكأ،ذهتدعوةعلىكرذِالفرورة،ثارةتحت

الموضوعيالحليفأوالت!هل+"حلقة2-

الا!لضية-"الحمدةو"ا!عي،الفرنسيالطرانتجلمنلِوسفسدىياقةضربو!ن

جريدةك!ثرالكلتين.تجاهموههالوفحلكيالتحريرجهةاتهزقاالقاكسةهوالأمريكة،

القاللحالة!ي:"المولإلىقتحيلصالسوفض"،الاتحادلشاهاالق!نوان:"المواتفمقالأالجهة

يمفي،الفرنسياللقعوزرول!س*،"شالانلهانرىوالق،ال!ملةالحربحذةمنلرنا!رلع

أمري!،مراوغاتأننجدالجزاثر،عزلويغمن"ورة،!!"ادإقامةروأسلكيالم!ننفسإلى

،42.أخرىآلاقإلىيطلعوتجعلهالفرب،عنالجزائريالشعباتاهتصرف

لكنالسولق"*الاتحادأخصوبمورةالثرصة"*الكتلةياسمددعىالأخرىالألاقلكن

علىالقاللإلقاءمنبدءاَولاسماالأضر،هذابمواقفسرورهاعن!عربُنفسَهاالالَاحة.

المثكلةتجاهالسوفهتىللا!ادا!اقبالموقفلُذكرأننسىلاأفاإلا،يوسفسدىساق!ة

دقريرالمسحمَرةالثوبحقجانبإلىدوماَ!نالسوفهئالاتحادل!نوحقأ:"الجزائرية

الولزالاتحادولكندوهأ.الجزائرتغمللاسحمارالمعاديةساساقاوكمانتنفسها،مصرها

حلانفسهاهيشحدفرنسااًنملياً،الأرجحعلىو!ن،.اكفيدالممتمتممأكلل

زياردهلدىمولط،غيأرادهاخاص،لمثكلوهذا،الجزالرية،للمشكلةملالماَ"لعبرالط"

.السوف!ت"72ْا!ماد!يَفهمَهُأنلموسكو،

إطالملييقومحلاَ،يففلالسوفتىالاتحادإنقولها:+لقلل،ذلكبعلىالصحفةوثفض

يَحلالقأمري!لديهثررهاالقيالمظوفالففلهذاويُعقل6الجزائريةالفرنسةالعلاقات

.,,128ويميعه،الفرنسيالنفوذمحللةالشطإفريضالينفوذها

علىالمعباطرصبذلك!تمزالجزائريةالمثكلةتجاهالسوف!الاغادمواثفأن،والواقع

الزعامةعنالفريةأوروباانفمالفظورخلالمنفمقكحلفثُعتبَرالئلرنسا6مراعا

حريةبدأباسم6لر،الجزليللايحمارالمطد!ابفالدعمعلىالاَخرالحرصويينالأمريكة،

لااٍالمؤكةدالحكومةالاعترالىيقرّرلاالسو!تىالاتحادأنيفشرماوهذامصرها.قر-كلليالشرب

رغمايحر-رو،جبهةولكبن431.رعيلاه43واقعياعرافعلىإلاروافقولامهوأ"42،صلرلي

طيرازالبالرة،هذهشاسا،لسخل،أننسىلانشهاً،المأخرالامحراف،منالفيئابوعهذا

منالمؤكةبالحكومةالاعرافيثأنمنالتهوينىولالقالفرنسهةالحكومةموقفبكة432قمها

وبلااكنة*،اللرجةمنهو+الذيالاكرافهذاأناباسيفهماًنإلىداعةالسول!،الاتحادتجل
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معالع!تتطعإلىيؤديأنيمكن!نالذ!الرعيكالاعرافله،خطور!لا،وراءهئاثج

.433"لصوفضادالاى

العلاتاتوكأزع،الدولىالمسرحعلىلرنساعزلدالربخةبدوالملاحطة،هذهخلالوهن

مارسليفرنسا،إلىرعة6لزيارخرو!شفيقوموعندها.واضحةرغ!ةًوموسكو،لاريسلين

تذك!رو"لمحهايُعنى834وسالةإلط!وَخهأنايحريرلجهةفرنسافرعُينىَ*لم!هوأعام

منوالمؤلفةالمشاةْلكتع!ةالهطولىالسلوكب!لكالسوفئ"الضيوعيللحزبالأولالسكر!ر

كاتااليينالجزائرلن،منجمريهاليالمؤلفة،الأولىالزوالىمحةوسلوكفقط،الجزائريين

الجهشمهاحةرلغاابول!ثهفة،ا!مواتتجاهأوديسا،منمقربةعلىرلحليلقفان

كمرلزئ،لعملاانرلماالكهتينهافيولأن.الفرلسهننالفبطاوامررعمالروسيائورى

ولدوغال!تينكان،المزةدلك...وخلالعفقمعموضوعر!تارومانا،إلىأعد!افقد

بولونها"33".حدودعلىالأحمرالج!شإتءيحاول

لحمل"جهلىأىلولريعلىمالسولقالوزراءمملسونمسمطلةإلىالرسالةوتحيلص

ليأيالعمر،لروحالجزالريةللمثكلةحلعندز-!ة،بصورةالحثعلىالفرنس!ةالحكومة

فع!ا.بخفسهامصرهادقر!رالثعوبحقاحترامإطر

جبهةبتهاالقالجزائريةالمثكلةددويلشاصةإطرليليدخلالدعوةهذهونطوى

ممكن.دعماكبرعنبحثهابمقدارالشرتي،للمعسكرالانحعاز!مميلاوهيايحر-!،

يحثالجزائريال!ثعبإن":دقولفىاٍالموفوع،هذاليجداَ"صرعةاىهدصحهفةوكانت

يعاينهاالقالإياد!فحرب.ونزيةصركلةدكوناًنلئريطةتمز،دونالشعوبكلعلىاقةعن

منو!رأصلىقه.لينأة!نقرأكونلأنكالأ!عططلايوات،للاثنذلوميأ،

+إنالظئع:القوليط!أنعلىلرغمهابفى،عنللدفاعجداَالأويةابادىل!ندلك

الفرنسعةالساسةدعمعلىئمزالقالدولدلكعباَ!دينوأنأعداؤنا"،هم6ناأعدأصدقاء

4.فى+7كانتكلةأيهن

للعمتينأض،و!ثكللليهلتيز،ايآزرالدعمعلىالحمولهوايحر-!لجهةالأعلىوائل

ثلأايحروو!ةلابسآيؤلفالسوي!،معركةمنالاْخون،هذينموتفأنذلكالطلمن.

(نالفرورىمنوهل+لرنسا.ويين!نهمايقومالذيالصراعبمناسبةتجدَد!راهأنلتمنىمفرياَ،

ابوعمنكلاسكينزاعهوابظمة،للظءاتماو!دالعملاتين،ينتاربمايأننذكر

العالمط،الحربفالةنذمرة،ولأولصكوأ.عامجمولرلطسعلىيرِرعلىطومأىالاسحمارممي

8.مرة"هوالمطكلكثرنللحلولةيحاودونجب،إلىجباوالروصالأمريكون!لىكا

إزالةواسم،السلمياسماليهيين،دولددخل!طلبالتحريرجههةلمنوأخي!أ

مع!هدقريرلي!قهالجزالريلل!ثبالاعزافعلىوحملهافرنساعلىللضفطالودرالدولى،

+اطردي!هاح،كرية6!وردشدعي،ايحريرجبهةولكن93".اسكلالهعلىوالحعول

لدىعلههحملتالذىالكعمينلوازنكلماوفىلكالتلىخل،هذاعلىتحمللكي+الماردة
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لينطر6إعادأودعديلاَ،تجدأنآملة،المرب!ةالكتلةليوجددهالذيوالعداء،الشرقةالدول

منأما":الأولىالكلةلتهالذىالموتفعلىالحاللطحعةشزْالقالأخ!ة،هذهصاصة

الدائمالمراقياًولاطط،الاحساسكثلوكأفابدوالشرقعةالكتلةل!ن،الموضوعةالوجهة

لقطعدلكو!نإلا،الناسصتحرمغرلعةأمةأنلمحهالدامزهمنوماالفر!ة.لللاد

iهؤلاءعلىالطرش "مه".المضطهدةوالضصبالأممحقوقعنالدائمينلمدالعينَ

رأمام8سحوأ،لفي+للحافر:لابشةصريحولبههللمسخل،يابسهةمعلقأالجوابوطل

الساسيوالعونايثجحتجاهوأخرواَايحدة،الأمملقراراتالدرنس!ةالحكومةتحدى

ن(منالجزائرىللشبلابذكانالفرون،حلفاثهاتجلمنلفردسا،المقذموالاضادى،

"144.ناجينحلفاءعنيجث

بالعونيقاسفعهموكانالايثزاكي.المعسكرليآئذموجودينالأصد!ءهؤلاءوكان

القالفربة،اليهلةلدىالصنهذايئرهالذيالفعلبردَكاسمابمقدارالتحر-!،لجهةا!دَم

".الشوعي+اططرعورهنإفالمحةعورةلىaلرأنعنلنمللا

"مادياَ"السوفئالاتحادمنوخامة،الاشتراكيالمعسكرتبلمنئتمالذيالصنوكان

وفحيالجرحى،وعايةالجزانرل!ن،للاجئين،وأدويةوأعذية،،أسلحةأى:الأولىبالدرجمة

الجزانريين....للطلابلراسعة

صورنخلفلياو"،الطليالسلملمكلرمملسلينفسهعنيغبرالسهاسيالدعموكان

جملة،!مؤتُ،الاثراكيةابلادن!نالآونوطراٍليأما442.الجزائريالشعبمعايفامن

لينالجمععلىمجرصكانلانهخاعة،السونتى،الاتحادموتفو(ماايحرور.ج!هةلمملحة

دومألفقلاا،ضرةهذهفمصاع.143ايحرء!جبهةدعمليوالرغبةفرنسامراعاةليالرغة

ليريببلاو!لقيلقط،ت!ملةولبهي.ال!وصق.الاتحادمماعمعاللىولى!4المسوىعلى

!طرَليلرسمعنما،الفرقهذاإلرازعلىايحريرجهةوتحرصالامحماو.فذابظل

موبْهاللاصحمارالعداء!نابداية،لفي"الشرتهة:لليهلةللاسحمار،المطدلةالسطصة

أهموكانتالماركسهة.للقفةوكهاالأسوية-الألريقة،الجماهريحريكخَاصيثكل

+؟44.المنةوالهدالمين،لطعالها،صلتالقابإحات

الم!قمرات،تحريرحركةناميتجاهاليهلةهذهعلىنفهسفرضالتككلفرولكن

lنمر"الثانهة:العالمحةاطرببعد lw3.S tهعكلاؤمهمبمرونةعادةيتمزونالذينلسوفحت

الثعولي6مساعدعلىجهودهموركزواابحة،الماركسةدعايتهمواًسيهوا،الجديدةالمواتف

y-الأسويةابلادفيوالحكومات الحربلاتساعيحلفما،العملةهذهوثللأفريقيما.

!عزلَأن!وشك،الأولىاجمةمنلأفا،وفىلك،به!روةعوائلىذاتدكونوأنلاللىَالاردإ،

الكتلةمعالحاطفعلىالمثعوبتحملاثانة،اجمةرمنلا،القةَالدولَو!فقدَالفرمةاليهلة

سا+!أ.ايحالفعلىيكنلمإنالشرق!ة
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مماعالاتجاربعينخذوالاًالواقحة،اللفةهيالضرقمة،الكتللأمعلُشخلىمالقاللغةإنثم

اليهلة،هامثىعلىكقعاندويينمعاشُخدمتهيإذاحرارةبهرولبهها.الطرفينمنكل

ويوغ!لافا.المينها

إلالزدادلاوالمينالتحريرجبهةبينوالعلاتات5591،عامباندونعتمرموًالعقدأنلفذ

كانتالمؤتة،الحكوهةيثُكلتأنونذ.الدولةاللظءاتاًوالرعة،الزياراتبخاتنمواَ

خصْلايشوانالعهقالوزراءرن!سإندل147.كارساَاعترفتالتىالأولىالبلادبينالصين

ف!نوكذلك.ل!ثكليعنأعلنالقالمؤتةبالحكومةوفاًهخاص،قاءبل!ابهلىمح!فةثمل

هذهتشكلسَعدَ،للسلاماتجةوالثعربالعريهة،!لشعوبتماماالمَمنى،الشعب

ولداَككينإلىهَذهفأرسلتالمين،لزيارةالمؤتةللحكومةرسةدعوةووُجَهتا!كومةههـا.

كينزارد"591عاممنأفريلشهرولي.ثريفومحمودخدة،بنيويعفدبئرأسهعلىكان

بثكلحارا،الوفدانهذانلضهالذيالاسقالو!نيق.0أوعمربرئاسةعسكريوفذ

العدبخاسةالمينلزيارةالمد!ماو!ولعقخدةدنلط!ندانرعيوفذارسلثم44.خاصه

لمملحةقمةماديةمساعدةعلىوحمل9591.جموبرليالمنهة،ةؤ"لثورةالعاشرالشو!

الحارجة،وزارةليالجديددصنهبلقاسمكريمدفنأيثهر،عدةوبعد.151الجزائرلنِناللاجئين

!هو4عامومايو)أفريل(ألريلليفران!س(وأحمدبوع!وفا!فيظعدللمين)بمحبةبزيارة

ولكوريا!91(152مايو46)يينلةالشطلفطمسريعةبزياراتء،الشييعضقُطعت،

0691(433.مايو1-01لهة)منالشط

وبهونغوهانويلكينابلا"،الصاممدحَظيَقدبلقاسمكريم-!أسهالذكليالوفدهذا!نولما

يدوكانديبوماس،بحعلىفىلكمنحملل!نهرعي،حكوميبوفلىاللاقبالايقاللانغ

نهس".!زإلىمايس02منموسكوليإ!تهفاءال!االقالبروذةإلىبا!مماسجدأ،راثعا

نأالمنههنالقادأمع؟3"المستوياتأعلىعلىتمتَالقتUz4ااشطاعتدكينوفي

يضمَأنذلكخلالوثقرَرايحرير،لجهة،المنةوا"لهةالعسكريةللمساعدةزيادةإلىكوذي

عُنالذيلروخيلممطفى7؟االمأصو!ىالموتفىلكوبعلىم!4.بكينليالمؤقةللحكومةدائمممثل

الرحنعد!صننعلىأيخراالرأىاسقرالمة،العاعمةليالمؤتةالحكومةلفةلرئاسة

تمتالقبكينعاسلرحاتالرئهسز!ارةمنأيثهرiwلعك45،ابصبْهذافي'"كعوان

آخرها"ليالمة،الحكومةُجدَدتوقدهامميا.وفدمع0691cأكودر6وشمبر92بين

.16للمين"الشعةالجمهوريةعاعمةلييسقزالموقة،للحكومةممثلاَلرىلأنتمعاقا

لاستمرارمدعومة!نتتاد!ه،الذيالوطقابفالكرةكلخلالالتحررو،جبهةف!نوهكذا

جهةمحاباتلييالمين،والإعجابباطمهل،الاعرافلانوباثمابلالشيهة.الصينق!لمن

دنفيعملثدبمورةُهي،الصينعنضُظتالئالمورةو!نتقلهما.لُثكَلمايحروو،

القلَمأماوالوًس.الإقطاعةمنال!لادَيئزعأنالجمعيا!ديذااسطعوقدكلي.ودانفاط
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محلِايحررو!بهةلابسبةسكونل!نه.المة،الورةضمهالذكليوالاجماعيالاضادي

لد15كذلكلعدلمالاتطاعة،ونمفالمسحمَرة،نمفابلادهذه(نفىلك2،4:والقلمرالاعجاب

الأخرىالمخلفةالإدمصرهوالذىابالسالمصرمنْثخلصأنقرَر!نتولما9491.عامهن

الرهاناتبهبرأحددكسبلكيكاملةلعنةلفسهاعأتأفافاضاقا،حلعنعاجزةكللتالق

نأتجربهاأماالجزائر.منقريةجملهاذلكف!ننام،بلدالمينأنحيثومن+!4.هذاصرنالي

كمجالحالكلعلىيملحظنهحرلأ"4يحذيهأنعل!هالهكنلمإنكثل،كمرضَهاالتحرروجهةَ

الاعجابأنفىلك،وبحكمالمسقلة.الجزائريناء،عاد!ابدءوكلتيحينعنمارالاصتلهامليأمل

ايجرلةأنلانيعونالمسؤولينولَرىك!ا.بالماركة!لألدىالرام(ىيقضلا،المهنةلاد،6

فيخامةبه!رر،كقد-!إلهاويظرأهواءم!"،ولامشقاتدلاقدرِها،صدقدَراًن!بالمهنة

يُشكلالم!ال!ثعب":يمنةلأيةرففهاليوبالإلم!،الوطق،الاسقلالعلىالبهيدمحال

حزلثدبئيسطعماعلىثلأففلِاكمهة،الشعوبكلإلىبالنسمةالحالهيكطإيا،بابشة

ايحر-س،لحركاتيابشةك!ررأتثجهعايمئكلوهوالاسحمار،آلاركلمنومتحزر،مصره-قررو

وازثمارها*7،4.الثعوب،لطورضامنأفضلهوالوطقالامقلالأنعلىالبرهانويقلم

اليهلةهامشعلى!قفالتىالأخرىالدولةهذهد!وغسلالها،يحللمحماكذلكروالأم

مع!قبرالإيديولوجا،كلكم،الكتلةهذهمنتريةأفامنالركمعلىفوغسلال!ا،الشرقعة:"

الفخورالشعبهذاإنوالمريحةاطارجهةبالس!اسةيحلقلهماقمهَزايعقلالعنذلك،

حذعلى،والدربالثرقمنتحرماَيكونأنإلىلاالحازمةالسطسةدطريقوملقدلنفسه

قمةوعسكريةاتمادية،مساعدةعلىالطرفينمنعصلأنأيضأاسطعيلفقط،سواء

فههه!4.اكمليطوللأنجديراقوهذاجدأ.

كلورفض"916الفطل"الحايثىبداًعلىالقائمةل!وغسلافا،الحارجةالسطسةأنوالحق

معبهرةمشالهفهاتجدالتىايحريرجبهةلدىجيداَ،دقماَمضمةمعسكر،أوبيهلةالزام

ليابظلل!ثالههوايحرير،جبهةع!لركزآخرشهونالك.الدولىالمدانليهياتجاهاقا

بشعبالجزائريثعب!علالتىالولقةفالعلاقاتابلدين:"كلاليالوطق،التحرروسل

الفساد.إلهييتسربلاعلاتاتوهينح!وفه،الذيالمراعناردثكولتتدروكلاليا،

ال!ثبصراعمنالجزائر!ي،المثعبتحريرأجلمنعراعاثقزليعةألفأنذلك

روحي!ثكلونالذينهمالفلاحونكمانيوغسلافيا،ليالحالهيكماالجزائروليالهوغسلالي.

ليالمجليُماوساالتيالوحشةنجديوغسلالا،ليكماالجزالر،ولي.ولحمهايحريرجهش

عرهـجث!ولقدإلط.يلجأالتىالالادةاعمالليالسلوكنفسبخدكماالقمعة.صهايت

إفم:(ابلقان)أنمار"ايثتك"والحونةالعدو،معلحاونعاصرايوغلاليايحر-!

S.ا!مله!ثات AS،017الأخرىوالممايةابلونهشة.

التىايحر-!،وجبهةيوغسلافيابينا!شتعلىِتمازةصفةلماضفاءالعواملِهذهكلويساهم

الأحرالملهبللّموتدبلنراد"47.جهةمنوَديبوماسها،وساسهاَماديا،،اكلتالدعمُلهاسُفمن
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جمشلجرحنوعاية،وأدوية6لرلين،الجزاللاجينلمملحة6طغذمواد،مراتعدةالهوغسلالي،

4واطة،ومراكرومشثفات،ايحبر-رو، imp.وبذكر472.الإطارهذاليتُلَمإنمارلكوكلكل

إتاجايوع!ن!ةالسنمامملحةوقام(جزاء،للا4ليا!هدممموعةطعَالاعلام،محالليأيفا،

الممؤرفىمنممموعةوِضفوتلرِيب6لر،اطزدالتحَرورىابفالحكللولالقهةأ!لام

لا!لد،منلأقيوأفالاصماجدا،حشااسقهالأالمساعداتهذهاسقالو!نوالسنما!نن.

.الشأنيالمالللسالسكريالعونإنثمسطرإ.أيةإلىطمحيأنإم!نعُهلهلسمحُ

لملأنجمب!نحثإلىلملولمالفرلسهونضرلاالقابواخرلعضوُجدتوبن

إلىالأسحةَكلوملَأناسطاعتاخرىدواخرف!نوزادار،وريح!وسلولناعرداثلإلهه

وااريس.يلمرادلينالعلا!اتيفسدلا!ثاثطهذادكنولمايحررو.ج!ش

عونأ!نوالدييلوماسة،الس!اسةالموياتعلىيوغسلافا،قدقهالذىالعونَإنثم

ليِتمَنن!نايحد!الأمملطالوغسلاليالولدَأنذلك،الجزائريةللقفةبابةطط،

جداحشاموتفأ،الجزائريةالمفةفهابُحثالقايحد!للأممالطمةالجمعةدوراتيخلف

يأقيالذيهونفه،لتوالرنسل!نع!ثرة،الحاهةالدورةلياماايحرير+".لجهةلاب!ة

بحثالمزقةالجزائرحكومَةإن:"ويقوليحدةiمالأممقرَداخلالمؤتةالحكوهةموتفلدعم

نا،يمللمحماوهذا،ايحدإ،الأممإشرالى!تفياسحاءطريقعنلم!ثكقحلعن

*474.الدعمكلِوندعمهعلط،نوالقأنإلا!شحهل

الأفريقة،رحيهخلالولاسئما،الأخرىاباعاتليجهدا،الوعسلاليالرئسيُوقرولن

"-نرورهللدكلدمدلأ،اكضلة،للجزالرالسطصيدعمهلقديمj26/4/1%1(14/2)بين

4/الم2روم+كالب"ال!مةطهرعلىسسقللرن!،ود47.الجزاثرهايقلاللصعتمريح

{+4(61911Jنألعداثماللة،!دادلعالذيالمثزكالانويم!لص.طويلةلمدةعاست

إلىأرفها!ملواخرامالجزالراسقلالصلالرئسينلينابطروبهاتوحدةإلىكشرَ

!قدعمتالعةلفرورةالوعلالمحةوالحكومةبالشصتراراكدقدصوَالرَئسإن:ها!مولي

ابزالئرى"+،.للشعبالعون

دونس.ليوو!سنهاسفربهأدلىالذىالحريحذلكريب،يلاهو!ة،ا!راطادثلكن

للبمهور!ةالمؤخةداطكومة!لأامحرلماَاحرلثقدالهوكسنهةالحكومة(ن"ليأوضحوالذي

المفرلالرجيالمرارهذاويعقلُ.،9.47!كوأصاندعاس،فرحاتالرئسزيارةلدى6لرية،الجز

لرحاتلا!امالقالرعهة!"الزيارةعلى!4الفرنسيال!لردَ!د-دلمرادلالهرهالذيلاطرعى

باريى.هعتالع!دسمهمعدمعلى6لرية،الجزالمؤكةالحكومةمنرصئىوفدرأسعلىعاسا48

ايوغسنةالظراتكلينالطاهر،لياضرأ،ا!اقتملمده"ابويمحمديلا!وكط

معثزكأ!الأولوتعلزلارتا،رعأعاسلرحاتالرئسلدصعنماثلنرادأنعلىوالفرل!ة،

الأخ!إ"!4.كنهدحر!أندذلكدردلمالمؤكة،اطكومة

درأصها!لمراد،ليايحروولجهةداثمةلثةإتامةَيمغُلامحفا،دكتكأالحلهذاو!ن

خان!ا،الأهينلرئاسةالمؤتة،الحكومةهنَرسولل!دعوةكذلكيخعولن.تدوملومسمود
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المؤتمرين،أمامدتوئهس4ل,وئفوعدماايوغسلال!ة.الثوعهةللرالطةاطامسالمؤتمرلحفور

منفانرىلاالوم،!ولكظثاللاَ:،الحربلطولاسفهعناعربالجزثرية،للمشكلةو!عزض

المؤقةهم!4.الجزائريةاطكومةلالامتالقالباء6والحريحاتاثمترحاتمنالرعمعلىفاية،

إتا!قولأنعليَيجبالفرنسهة:"الحكومةعلىالحربامدإطالةمسؤوية!لقيإنهثم

لياطقكلالجزانرىللشعبدانيُمزصنالفرن!صن،القادةكارإلىلالاتماعجداسعداء

4.علنها"كهطويلاَتأخرلم،الأملخبة(ناطظلوءومنبخفسه.مم!هضروو

سلاهما،غiفيأخرىناساتلي(الجزائريال!ثعبقفهةثار!نت)أول!تو!مد

الدوريةالاحفالاترخلالالسهاسهة،واللقاءاتوالطاهراتالبه!رةالاتجماعاتخلالى

للاسحماراباهضاثالثالمؤتمراجتماعوخلال91،!حنولمبرعه"لأولالنو!ةلالذكرى

اجتمععدما(خر!عظهمةمرةولرت!لنراد؟لي!4الأوسطوالشرقايوسط،ابحرلدول

المؤكةالحكومةوكانت6.ابحازغ!روالحكوماتالدولرؤساء6191(ستمير6إلى4)هن

الرصيالاعرالىتمَكط!"،الدعماشمرارالمؤتمرلهكذالذىالونذ،خدةلنرنسهايُثلها

ابجاحهذاويُعئرُوغانا!".رالأ!انشانوكمودجاوالعاكشان!و!سلافاتجلمنبحكوته

الثعبنغالعلىبعلفوفااكسأصحالقالبهرةالأ!عةعنالموقةللحكومةالديلوماسي

اتزة.غررالدولجانبمنوخاعة،الدولميالمسرحلي،الجزائري

المعسكرإلىالانحازنبىعدمايو!سفا،إلهاثنتسبالقهيالمجموعةهذهإنولال!ل،

كمعابلفرادمنمجلالذ!هوالره!هذالانولال!عدادلث.العالمللادولنقحال!ثرتي،

قصمين،إلىالطلمضسملى،إدانةودان،العسكريةالأح!ساسة2.لةول!الا!ماز،لعدمأوروالا

إلىقأخرةجاءتالقاكلثالعالملولتكُعئرالذيهوالرلضوهذاا!محنن.تمة!فةونثوء

كاكيدهيللجمحلابسةوالمفة.الدولةالمسؤولةإلىيابسة!رومأخرة،الدويةة1-

.الدولالمراعحلبةليالوقىلىمحرَدعلىمرغمةَافامثعة،الدولهذه!لمحدود،عالمليالوصد

حركةمحه!نبرالذيابوعنفسمنهو،الدولىالم!مرحعلى،للذاتا!دمنابوعوهذا

نأايحروولجهةيكنولم.المسعطرةلالدولةعخاتاوحذدت،السلاححلتعدهاالوطق،ايحر-!

إلى6لالدعوالأح!.تيهساسَهاوحدّدتاللوليالمرحإلىجاعىالجطق،كلماهذاعنثخلى

ا!ماضةايكيكةللفرورةيَضعُالطرر"حلقة"دالنر!ة"الكلة"مادالأتل،علىأو،الدعم

بضرطكشزبالشرقةالكلة"مساعدةَإلىاللموة+إناي!ملحلقةليأماالمماثر.العت!ولعزل

العخا!لهي!ة،ا!راوا!ود،منائحردةالوجدةالعتاتأماالايديرلوجي.الاىزعدم

الصين،أيعهما،الانفمالإلىالمدعوة(رالكيين،هامشعلىالوا!ةابلادمعقومالق

اللانهة.وأمر!كاويوغنها،

إلىولسرال!لث،العالمممموعةد!طهرالق091الدولكللفمل!فااقهي""حلقةأما

ايحرر.يسبروورةالمجطيالمسموالزامالطرات،ابلاليالعالم"حل!وديلغ*الألرواد!ويةلوسع

525



مشلهواا

.4رلمايهد،ليابصأنظر-4

المصدر.نفى-2

المصدر.نفى-3

إلىالجزالرليالحوادثسبكعزوكرابةمنذلكليماعلى،كانتالفرئس!ةالحكومةأىولبهي،-4

الظهرةأومويكوعنالصدراطرجيايداخل

لكن091.نولمبراول72،العدداتهدليدول!ةصفةداتحرليعنوانهْحالةالذياثمالأنظر-5
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.,1815/2/5891العددابهد.ليالنربْ.مسؤو؟تالاخاح!أنظر-88

أطروخا.من2الملحقأنظرالمومام،لمؤتمرالسطصلبطنالمطهرككلابص-98

حلفدورة.بعد13/12/7*أ،14،العددالفرني..والاصحمارOT*ولالأطلسيالحلفْ-09

؟291/!كه18/13،دالعلىالجزالرْوحرليللمعسكراتالدويةا!سة4/1ْ،91/!كه13،دالعلى.الأطلسي

كه/4/06ول.،كه،المدد.،ضحالأوطان.أزمة

.91كه02/الي/97،العدد.ا!هد.لرنحا.ضد.أررودا-19

.18،15/2/5891العدد.ا!هد.الجزالر+وحرليللمعسكرينالدولهة.البسة-،2

وبلج،ولرنسا،إبخيراثلالأخرىابلادمنالمو!هذاثلتولعأنالبثمنأنوبديهي-3"

البهررة،الإمبراطورياتإلىثوتهاابلادهذهثلمنلقلعانالصعبمنإنهإذ.لوالرلطوهوبدا،واب!ا،

المصدرنفى.اطلةتاتمل!عنطواعيةايخليضرورةعلىحملهاأو

.41/9/9691،ك!العددا!هد،.هالس!نديالمحةوابلاد.الجزائر-49

2.ايحرجهةبلمنعافيقديوأليتتد!+ولأ*!يمعيايثرلىكانالئالزويةالسماسةإن-59
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وابانا.لطمعهمةبعلالات-!حيالمومامثوتمرالطصلبانالمطهرغ!ابص69-

المسؤولين!مريحاتندرسكلىما:ْيليعا/2/ه!191كهداريخ18،علىدهاليابهلىجريلىةودكي-7"

نلاحظالجزالر،حرليتجاهلديلوماستههمالفعليالعملو!للاكية،المزةكلخلالالأمريكونالسص!ن

لقدمامري!ل!نمميررها،!قريرال!ئعوليحقصلكررة،مراتماالمدلىالحركلاتهدهمنالركمعلىاله

فىلكسعمرةلزالماالئللضعوليدقدمكطالحويت،ليالفخموزئوالاصحماريينالأوروفيلحلظلها

المد!ةْ.سؤول!لحرجماتالظرغالوزن

91عددهاليابهدنشرلهالذىاثمالانظر-8" ig،5891لثاط28كاريخXْ:الجحدةالولاياتبعنوان

ذلكالطصة،هذهعنتماماَبفلالبيسالوالمياظ!أنيلاحظيلي:.مايهجاءإد،الجزالريةوالمئكلة

ليما،شهئأتوظفْافاْلفرنسا.ومالهةعسكرية6مساعلىدقلىمأ!منالرفمعلىايحلىة،الو،لماتأن

الجزالر-لنن.اللاجنينلمملحةغذائهماعدةلقدمعدماالمظبل،المعكر

المصدر.نفى-5"

ntin:نيويوركليالتحريرلجهةالاعالاميالمكبلثاطتصلأنظر-01 .A Pْالمؤخة:الحكومةمحا

9798.-7394:ص28392/1/7394-العددماكازينهستورياليد!لوماسهوم

01/7/5791يومالموندجمريدأألظر-101

نأبعد،واسعنطقعلىتوزيعهلامتالئالَحريرجهةمن6بحراراسقللدالقريراهذإن-204

جملةأدظرموفها.الأمرييهةاطكومةجنىباْنالأملعنيوئذهذهولسرت.ك!بصورةعلىنصرده

للجمهوريةرلساكندىانَخبعندهاأىبعد،،لمحماك!أ.7أتحوز35،3العددالجزالرية،)المقاومة"ول

م!ثكلة+تجاها!بقالشيئمو!دعرعننقديةمحة!قلىمأنايحريرجهةعحمةنىلمالأمريكة،

لبههديابلاةالوجوهبعوانالمظل3/7/24/110911العدداىهدليأنظر.الجزالرْ

18!:ص639d،كولانباريى،،الدولةالحما!:مارصطمررل:انظر-301

3/6/63691،العددالجزالري،الطملليسأعأح،ادإلىاتسابخاأسابا،في،اثطلخاصةأنظر-401

ومقاومةاهـْلا!ماح،أنظر:الجخذة.الموا!هذهأصداءبقوةردتلدا!هدعحهفةإن-501

22,16العددابظبات،نخلفيفمالذيبخهفمؤتمرهامقعلى7*د،/8/كه8،العدد.،المرليا،!حمار

5814191(I اجماعليالجزائر27Xْ-94/،كه22/7العددالجزائرْصل?CISLلدالَفذيةاللجنةرْ-

اهـعونثديناللريةابظبات7415/12/06910-العددبروكيلْلي3أحلألدايضذ!ةاللجة

OTAN7823/26191العددالجزائر،+ليالايعماريةللحرلي/

93ص:،الجزاثرْليابظيوالعمل+الضدةةء"99لرانسواأنظر-604

93ص:المصدرنفى-701

زيرلارسكمابالجلقاة،الدعمصورونخلف(،الطلاب)اتحادللأوجماالدولىالثطصلأنظر-801

114-166ص:.الجزائريةالطلايةابظبةولئهروالسمايةوالأل!رالمواضغ،Faresهه!513

i-الئهلرجأنظر،الدورةهذهخلالالة،الأمريكيةاللدانلهلامتالذيالدوروصل-901 لمجموعة

71:عى..الجحدةالأمم:يصريوأدظر2!وص:مذكورممدرا،صوية،الإلريضة

0،:صالممدرنفسومصري238-923:صا!بقالممدر-الةَلرجانظر-011

-701901وأصه204:صالمصدرنفىرىومص-233:صا!بقالممدر-اللْةلر!انظر-44،

13-136-915ء124-128:ص:المخدةالأمم:ممكلىألظر-112

العددابهد،ضهتاْتجاهعواطفهاعنالاعرابتجدداللاييةأصركا+شعوليالظلأنظر:-113

*ا/11/7أ1،1
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.9251/9/9591،العدداىهد،جريدة!مقالاللانة،أمرولليضرى-114

اطزالرا!لقالممدرلط..خورى!نفر:الألي؟نظر:سرإ،مذكرات!ذلكعنغةكلم-885

6691.,:263 SNED

الديمقراطهن،للقولنالفزويليايجمعارسلهاالقالاحجاجرسالةخامىلشكلوبلا!-116

97,15/4/6191ابهد،العددليلوويلا،ليلرنسالظر8للوجهة

كادا،وزايغونقالدصرمنيألفكانخدة،دنيوصدنيراسهكانالذىالرعيالولدإن-117

سخال.وعمورداعرالدينودوربوايد،غا2و!فالحروسودماغالعربومحمد!انجر،لفريدؤلوهر!ن.

العدداجماهد،.البرازيلإلىالمؤخةالحكومةدحة8!و71،14/01/0ا!هد.معاهالحنة.ئرد!.-448

الة..أمري!لىصلةعنال!عات+بفوان:خلىةدنلدمهالذيوالايفاح!وا،ددسمو13هه،

5/،لم،!وا76،ا!هد

ابظ!ةاللحةبزتمرانصاد17-02/01/0691يوميبينهالالاليتمأنهإلىخاصبئكلوبثر،-911

ا!هد-ليالجزالرمعللضمندقابةجهةكوبا:.تظر:الجزالرى.ْوالشعبالعطلمعللضمنالدول!ة

!!ركليايوررجهةثملثدرلي،الظدرعدلدمهالذىالايغاحأيضأأنظر-الم،،لممص،72العدد

!6231/91-المدداىهد،كوبا.،لي.مهمة:بعوانأ069مارسليكوداةلىرحل!عن

الجحدةللولايات؟نريبلااسحمار!ة،عرباَشوات،ستنذيعافيالذى-اطزالرىالئبةن-012

يخوضلأالئالمعركةليالكويالثمبمعهي،للحريةالمجةالثودىكلوك!لكلها-الك!8سؤولها

7/!واول678،العدداىهد،ليرلكانظر.البوديةصوركلومنالاضادي،الاضطيدمنتحررلكي

الأمري!ة..الأصريالةوجهلى!فكولا

العددلورإ.،فهاأكرثًلكوبااكلهة،ْالمقالاتإلىنئرأنيجيإلط،شرناالئللاما،تاوعلى-121

8-،5/8/0691X&والاصرلالةْكولابينالحنةْامرركا-7792/1/6191،العددالكوبة.الورة.معر،

الالثالطم-.كوداه8/5/،!12،8العدد.الاصريالهةضدطولهلحراع.كوبا-25/6/1%1ووالعال!د

9/3/2!ا!و،العدد،الزراعيالاصلاح،الرابعالطم-1كو:91/7/6191ث!هالعددللكلرة،

Punta:أنطر-122 Del Este:8492/8/6191-دالعلى،ا!هلىلىايرلهكيْكراجع"

9/3/2!أ!و،المددامجاهد،والصْالجزرةصاتمأهد!،امحه!+اجماع+!عد-13

.91,28/2/5891العلىد،ايهلى-اطزاثر.وحمرلىللكلالدول!ةالمامة.-124

391/هـكه/0215،المدد.الممدرض-125

02,15/3/5891دالعلى.ا!هلىليالسولىئالاكادمويض؟نطرْ-126

للمالونفى-127

الملر.نفى-128

لااحرتىوا!أ،احرالأالمؤخةباطكومةاحرلتللىدولللاثفالك!نتادلييخ،فىلكلط-912

014:صالجزالرية،الور!عنالإوي،محمدصليليا!طلمةأنظررحما.احرالألولة17

الرضمنبحريحالاحرالىهذاأكدولداثحللأ.الأممصةعثر!اطادمةاللورةبخاصة-013

ط!ةاء!،اطزالربةاطكومةئمليمعوكادلنهااجماعنهااحاريمكئ.الم!وأ،8/0وومخروك!ثف

الكلرةالذكر:ا،نف!بهليالبوىمحملىفىلكذكر.اطكومةْ!ذهرصاحرالىلاوا!ياحرالى

117:صواط!،اطزيرية
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لياكرإطلاقوقفإعلانعد94/3/2!4،يوماثوخةبالحكومةرس!السوقىالاتحادواضرف-131

اجماهد،ليلئذ،2المؤ!الحكومةريىضئة،لبنالجا!ةلنهخروكضهفارسلهاالقالرقهةنصأنظرالجزلر.

36291//19،91العدد،

جمديداَىحاَيؤلفوهوبهروصاسمدىزوالعملافيأحدللمنالؤفبالحكومةالاحرافإن-132

،7،دالعلىامجاهلى.لِ.اتةولةْللكيىاللويهَالمثكلاتكرىمن!نتالقالجزالرية،للورة

.اطزارْمعالدولىالخامنلعؤز14/01/0%15

714/01/0691،أالعدداىهد،لي.المؤ!ْوالحكومةالسوقىالاتحادْ-133

واتحادفاك،ايحريرجهةلفرعا&بعانابوىرالفرعالجاس،الفرع،الجللذاوسمدي-134

63,25/4/0691العدداىهد،ليالجزالر..ليوالصلاملردسا،إلىخرودئهتالرلمحسرحلةأنظرْ.العطل

5/2/0691ء،العددا!هد،ليللرمالةال!ملابعىأنظر-435

نفسه.الصلر-136

1/3/3891؟02،العددابهد،ليالجزثر.وحمرليللكلالمولهةالطصة.-137

31'62/3/0691العدداولهد،ليايودر،ضفضدلرنصا.-138

وئنوالالرمه.الأسيىيةابلادليوالاسحماريةالابريالةا!مضةيضضوالمرليال!ثرقبينا!رليإن-913

لمملحةنموا،الأكرالثصليبينوايعسلميفلىابل!سحلكيل!لككلشانال!رد!ا!ليعلىكان

.الوطنىْوالاسقلالالحلمعنعالطأجلمننودمبر،46ْالصث!!ا!هلى،لظَْالأللالثرلي

9128/2/5891،المددا!هد،ليباري!.لييخوغرادولىماعيأنظرْ-01

الممصر.تى-141

91،فىلمبر!رأوللومالشويةالذكرىبخاصةئظمتالئالسهراتللكاكلصلعلى،بذكر-142

/24/110691داريخ73رلم9591نو!مبر5,16رلمابهدخاصة،بمورةأنظر

ايحللمعتجمما،العامةالجممةليا!بعة،الموراتخلالالصوقى،دالافئمليددخلاتين-143

Nationsلدى unies 0,:014-913,126-125-601-501. Mame + .WLes

الجزثريالشهوعياطزليبينالعلالةمثكلةبهارة،الداخليالمسوىعلىايحرير،جبهةوتخت-144

غرالجزالرليايحريرحركةبكون،السوقيالاتحادساصةثرحجَبكطالويى،الثوعيواطزلي

ثوعية.ضاعرولمنمقوثة

15/3/5891داريغ02،العددايهد.لي6لر،الجزوحرليللكلالدولةالط!ة-145

0215/3/5891العددا!هد،الجزانرْوحرليللكيينالمويةال!طصة+-16

22/9/5891ليالاعرالىهذاتم-147

03,01/01/5891ا!هدليلاى.إنشومعخاسةمقابلة+-،8

24/4/9591،الأربعينعددهاليولالعلااىهد..ودذكر-914

9591نولمبرأول،53-54العددا!هد،ليالزيارةهذهوصفانظر-015

1/11/9591داريخ53-54,العددللمبهد.مقابل!ليخدةلنلممهاالقالأرلامانظر151-

البنأنظرجيالي.والجرالمين،هوشيالريىوبينالجزالريالولدلينمحادلاتتجريحث-152

وأ/34/30المدد؟6،ا!هد.لياثزك

،65العددابهد.ليال!ثتركالمانأنظرصونع.ايلكمالرلسبلمنالجزالرىالولدبخل-153

345/0691/لاريخ

موسكو.ليالولدإلامةعنابظرلنضايهدأن،أخرىجهةومن-154
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لولغماولصالرثىبلمنالمزخةاطكومةولداقي-455

0691؟/31/،65العددا!هد.ليالمثزكابنأنظر-156

العدداىهد.أنظر.بكينإلىنفلهأنيجبكانالتىالطائر!حادثبعدأ!9آلىليويالذي-157

كو/96،89/0

طوكو.ليايحريرجهةيمثلكانالذى-كه8

العدد.ا!هد91/3/اكوا،ليلهولثاوكثيالثعبهة،الجمهوريةرضإلىاعمادهأوراقو!دم-915

81،4/6/6191

نجل،وبوالرلاصة،مكبمديرمحصوبنالؤخة،الحكومةلياخل!ةاللىوزير!ل،بنمنالمؤلف-016

الداخية.لوزارةالسطيةالشؤونمديرخانوالأمينالاعلاملوزار!السطيةالشؤونمدير

والجزالر..الصين-14/01/091-74العددابهد،ليابنأنظر-161

وهرحلة91كه5192/9/9'العددا!هد..الصييةابورةعدليالمؤكةالحكومةخامةلمورةاًنظر-162

/9591أ13215/2،العددابهد.ليهبكينإلى

أول53-54،العدداىهد،الم!ة+الشعبةللجمهوريةالطشرةالشويةالذكرىليالجزالر.-163

.9591نولمبر

م!ثكلاتكظل،الحالبطعة+،لكنللمإهد.مظبتليعاسلرحاتيوضحهماعلى،وذلك-164

مفهَبدوالطرائ!بعضولكنبالجزالر،خاصةغلىأ،سطلالجزائر،مشكلاتوكذلك.بالمينخاصةالمين

الرلمحس..زيارة+بعد1/11/0694--72العددابهد:الجزاثر.ليمضدةهيكطللمين،

المينأمابئالذىافيحسبإن.:الم!ةالتجربةدروسمنالعظةخدةبنيحتدكدماوحئ-165

بوصدصلإولبلوالانفاط،،البراعةليالقلهدية،مزاياهممنالرغمعلىالصصن،ثخم!ةفييقوملا

الطهقالداخليوانفاطهنظمهإلىبالأضالةوالظلي،والاتجماعي،الاضادي،ونظمهضالديه،لهحزلي،

9591لولمبراووو!كه،اءهد5،للامهَالفدرىالعموديشكلونالذينابافلينمنملهولا13َعلى

"01/591/؟أ2؟العددا!هد.بكينْإلىالرحلة+-166

91كه/9/9"2أ؟العددا!هد،..الصةالورةعيدليالمؤكهَالحكومة-167

891+1/3/!02،العدد.ابهد..الجزائروحرلي،للكلالدولةالسطسة-168

ellanابقطهَهذهحولأنظر-916 Georgesليالمقلة6الجديدالدولتجاهيوغسلاب:جامةلي"كةح

الولجهةالمؤسحةباريى،الاسحماو،اتهاءتجاهالكبرىالدولسهاتحوك-1/4/6291حتى31/3ندوة

140ص:،(CER)السطتللعلوم

017"2 "!9نولصر27كل!العدداجماهد.الهوكسلالةالجمهوريةعد،نولمبرْ-

3:أنظر-171 do Nezavisnisti , Pecar Zdravko795-006أسكاول:,,.

ولي-.اطرليعاجزىدروملاعادة.مركز-/215/6191-08العدداىهد:ليخاصةأنظر-172

..الو!سلالةالطة.اورعدة8:24/12/1،91العدد

avic:3أنظر-173 Branko36!ءكه!هارkiأجلمنالجزانريالضبونضال.يوغسلايالما

صأ7:صكا2،91لي42!و،رلمكب،الاعلاملسم-سغسلالمحااد،بلنر-ايحرير+

:12صا!بغالممدرنفس-174

اكلحمهالعر!ةالجمهورية،!ولىمراك!،نمنه،مالمي،الوش،غانا،:ادلةهيزروتالئابلادكانت-175

عر:؟4-47)د(هاشممدرنضت-176

./1546191/،97اىهد،لي،البننمىأنظر-177
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.9715/4/6491،ا!هد،ليالحريحنصأنظر-178

اطارجهةوزارةإلىيوغلالمحاصفراسدعيكطللثور،باري!إلىبللرادليلرناسف!ايدعي-917

المؤكةالحكومةودد!ا!امالتىالرمميةالزيارةفدالفرنهة،الحكومةاحجاجمذكرةلهقدملكيباريى،لي

بوكسلالمحا.إلى

ألظر.الزيارةهذهبعدم!ثزكرحميبانوصدريو،الرئىلبلعناثوخةاطكومةولدواصل-018

44،22/6/9591العددابهد،لِكليالظعل

.بوصوفا!ظببدممعربا-484

122.:ص،والحقالجزالريةالورة:بهىفيابطوىكمد-182

.0691مايو64،12العددالمجاهد.المؤتمر،ليالأخرهذا!طليانظر-183

.63,25/4/0691العددامجاهد،ليل!وغ!لالمحا.اطامىالاشراكيالمرتمرلي.الجزالرأنظر-184

الممدر.نف!-185

,Sloboden:أنظر-186 Savic Branko،24-26.عرصابقأذكرممدر،فهـمم!لاما:

.91؟1/12/95؟؟7المددابخاهدأنظر-187

nأنظر-81 j Savic ! ranko01ءكالاSص،المخلفةوالحريحاتالمداخلاتخلالمن:،ف!طدما:

!و33

.-851/01/6191العدد:هدابنظرأ-918

إلىبابةوايخلفالاثراكي)عالمينبينوفعهاعناباشةبفرادقافهاكلاحفاظعلى

روبرابقطة:هذهصلأنظرالحهنية(أمري!دولإلىبابةوايخلفوالرأحمالىويوغ!لالمحا،المين،

AubierMontaigne.82-30باري!الدولةالسماتلياكلث.الطلم:!!م! 6891, , pp
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الئالطالفصل

الأقصبالمعحدفىالمحيط

إلىوخامة.المركر"إلىبالنشةتبمتهبتم!زولكنهوقوَع،مثزكمحهنحدثالذيالمحهطين

ا.الطلمة(لرأمماليةالسوقإطارلطاضادياَ،يخطوي،وهوالمر!ة+."الكطةعلعه!هممنالذيالمركر

"المحطَ+ءلفُالقالبلادنخلفعلىيُمليالذىِهوايخلف،حالةعناباشحلال!لع،ا!!وهذا

النشة.ا،حدةمنشفاودال!لى"للمركر"المهمنالوفعقيهالمم!رر،وحد!

ا!مطبوجلهاقوقا،و!زايدالثرتة،اليهلةبظهورمهدَدأيدوالفالبالوضعهذالكن

الائيماوهذهراحد.مركرمنيدلاَمركرين،علىقائماَهذايمحجمث،العاليللوازنا!في

بمة!ستبقيكالتالقالكطشة!لكفكليائالهةالعالمةاطربيعلىستساهمالقهي

نفسه.لتحريرالفكرولهولمحا!ط،

ابووية،الأسلحةالحوهـمنعلىالقائموايوازنَوالمربالرقييناطمومةإنثم

ليسعاسةاقطبعإ!نميعلىودساعدُالمحعط،علىالوا!ةاللادلعملبهبركالاَفسحان

"لليهلة،المخططينكبارمنواحذملاحطهينسىلاماوهذاالعسكرالآ.ائثةالقطةطل

كموعةعلهوردونتحولاًنالعسكريةالأقطابلنثهةدسطعلمإز2.كسنجرفرىالفرب!ة+

االمطينمنللقويأنالفيفةللدولويبدو.الواقعقيئجَحعها،إفاللسعاسة،أقطب

دالحاجةلمثعرلاافارلكويتيا!ماثمة؟ايحالفاتنطاملطعنها،الدلاعلياصاصةمملى

لمجزدمحمئهة،يأفاكشعر6الجديدالدوللانوهكذادسايته.الأخذطريقعن،دعمهضمانإلى

ي!ثجاعةإرادقاككدوطف!اوتومها!دعوها،العالمهذاليالبهرينالعملاقيننافس

ضروبود!ثأتللقوإ،القلديالاستخدامعلىالاعتادالمعبمنوأصبحفاكبر.اكبر

ليافماهـوإماا!مومي،الاطرمنأعلىإطرإلىالولاءاتنقلإماالمفط،منجديدة

الداخالة.الحكومات

يينللعلاقةالكقيالمشوىعلى:مستو!نعلىددوهذهالساسةالأ!طبنلأدهةأنغر

الواتعليفهذاللمحهط.الداخليالحدَدمشوىوعلىللاثطاب"اثاثيو"المركزالمحط

أعفا!له.ممموعدينجملةَالمظعةالتبعةورغمايخلفوضعهرغمتوع،

شهطنبالطردَالوحدةلعةَتبنىل!فااطضقة،هذهحسابَغسبُالتحرروجهةُكالتو"

وهذه.الداخليابلفيالم!مةالمؤحدةالس!ا!ةنفسالدرلميابلإلىودنقل،والانقسامالفرلة

فمًالقالداخلهةوالجهةابالث،العالمبلادالدولهةالوحدةثقا!لهاللمسحِمرينالوطنةالمجموعُة

لمجهةقابلاالكولودالهة،ال!لطةفذالكليهيقومالذيالعملُذلكيض،إلىيصيهاأجزاعا

العدوَفأهامَوالامبريالة.الايحمارضدالمعركةنفسليالمؤحدفى"الأرضلممنئى"اطارجة
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فدالمثتركنوالهجومبالعملإلاتجد!لاوهذه.الوحدةعلىلثيءيعلولاأنيبفيالمشزك،

اسزالجةدطرحهماواللذان،يمممانلااللذانالشرطانهاوالعملفالوحدةالإمبريالهة.حمون

اثالث.للطلمالواسعابلوداخلالوطنة،المجموعةداخلايحر-س،جهةبخّهاالتىاتلفات

والإطارالوطنىالإطارليليحرر،الجمعيالمشروعكدلمعالتىالجلىيةالمهفةَيؤلفانوالعملفالوحدةُ

المصرليالالثتراكَهذاالاطرين،ليقخي،ليحرروالجميةالمفةأنذلك.واحلىآنلي،الدولي

نفسها.دالمعركةالالَرام،خلالمنحلىة،علىواحدكلوتحر!الكلّ،تحرورهرضالذي

يؤلفالتىا!موعةمصيرَوكذلك،نفسهممرره،بعملهيُلزمُواحدكللانهذا،وعكم

وثملدالعكس.والعكسكلي،السلسلةممررَويحذد!نحلَقةكلفمصرمنها.إَجزهو

الطلممعركةأفاعلىالجزائر،دالظئمةايحريرمعركةايحريَر،جهةُ!عرفنابظرةهذه

ل!نوهكذااليراع.مسرحُهيالقابللىحلىوديخاوزعلههاالرهان!انوكذلككله.اكلث

ايخلييمكنلاالذىبالواجبايذك!رصفةَايضمنإلىايحريرجبهةُ!وجَههاالقللدعوة

مننوعيأكليواردلسوكذلكوارد،غ!ررهافالحياد.نفسهخهانةالإدساندأراإذاإ،عنه

الأخطر.وحساباتا!ومة

لاالذيالمصريدانإفا؟المطلقةاوالاقتضاءات13خيالظاهيدانهيايطهي""حلقةإن

مُوَحَد.ولبههمرفوفاَ،لعسلايوعالواحد.والعملاقينسصدانلعسولكنه،تجزأ

"حلقةداخلايحرير،جهةتمؤرُهاالقايحالظتس!اسةخلالمن،نلاحظناتاوهكذا

تلرجلسلمبعاالأبعدإلىالأقربمنتمفيللوحدةعديدةمستوياتايطهي"،أوايمالل

الظراتةوحلىثمالإفرمة،الوحدةثمالعر!ة،الوحلىؤثماًولاَ،المفربهة،فالوحدة:عاطفي

والديخة،القالمحة،والوحدةالجنرالي،ايواعلعلىالقائتان،الأولانالوحدثانأماابلاث.

ايزامعلىأساساَا!مائقانالأخريانالاتجانأما،التماهي6يوحلىثسيَهيمكنماثولفانف!نهما

البروزأثوحدةنسمَطَأنيمكنماتؤلفانوالامبريالهة،الاسحمارضد،بالمعركةمشرك

ول.mergenceالالاق

الانبثاقِةوحلى:الأولالقسم

لينثهطبجانبواورمةالدولمي،المسرحعلىبررزهاتشجصايحر-!لجهة!سمحوهذه

ولمااكلث،للعالم"الصعلىةالجديدةىsوا،الكبرىالدولبينالعالميالمشوىعلىالمانمالجدل

الث!عوبيحرووالأغم،الحركةمنتجزألاكجزءنفسهالتبر،الجزائريةايحر-!حركةكانت

الزعامةلدوريكنلمإنثطمح،التحرروجبهة!نتو"عالمماَ-مقهاسأعملَهاقبُلمافا6،المسحَمر

الكولةتجاهلاثانونأ+،اثمولالطرهـا!وِر+لدورلطمح،الأقلعلىل!فا،الحركةهذهلي

."الأقطاب"ادئيالمرِكرأوالمطين"،الدولتين+يهكذلكلللقط،المسحمرةالفرنس!ة

معئفل،إنماوقختفة،كالعةوافغادياس!اس!أضيفةدولمنالمؤئفكلَث،lوالعالم

ليايحريرجبهةثتملىالوزنهذاوعلىالعلىد.قمةبحكمالبهرة،القوىمنقوةفىلك،ْ
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أمكندالجحدة،الأممليالألريقةالآسويةالمجموعةاًعواتُلولالانهوحقاَ.الدويةصاشها

المفروضالممتجدارُخطَمَولماالطمة،الجمعةليالجزأئريةه01!مفةحولالنقا!بارة

لقومالألريقةالأسويةالمجموعة!انوهكذاوحلفائها.الفرنسةالحكومةقلمنصلها،

وددؤل،الدولىالعامالرأكليظطبأنلهذهلحمماالجزائرله،الورةياسم"اكطو+بدوو

فرنا.ولينفهاا!مائمعViل,

حولابقاش!وسهععلىولاالفامن،إلىالدعوةهذهعلىيقحرلا*الاياق"ولكن

منالموتجهةابداءات!لتمابمقداوقديم!ة،عفةعلىأيضأيشملإنهللالجزائرلة.المغهة

+يحركبدعوةايفاَثراقهُللنغافا،دعمضرورةَلقطتول،لاايحرير؟جهةت!ل

الدنا.يلادمنبلدأىفي،اسحماردةهنةنالكلكونحثماايحرير،لحركاتجماهرى"

أثدكاناثالث،العالمليالمسحمَرةالشعوبكموعةَيشمَلالذيابداءهذالاندلكومع

الفرنسي.للاسحماراطاضعةالألريقةابلادكلكوخاعةإلريضا،إلىيُوَجْهكدمااطاحأ،

القاراتالثجةالوحدةأ-

مشوىوعلىالفامن،!الاهراتوز،اللقاءاتفيتاْخراَ،الحنهةامري!دخول!ن

ممابهر"الألريضة-الأسهوية"بالمجموعةعلةداتالقف!ةكانتالأعل،وليائالث.العالم

منسجعل541*(فريلليلاندونغمؤتمرأحدلهالذيالدوئلكناثلاث.ا!ماوات!اول

ظواهرمنوكلاهرةوأد!ا،إفريضاليالمسحمَرةالثوبلقظة"دداية"اليارزاياويم!ياللقاءهذا

الجزائرقضةُلىبُخِتوتدويزيد.أحمدآبتالمؤتمرَفىلَكليالنحرء!حركةثلولدلفافها.

.3الفرنسيالاسحماوودينخاص،ب!ثكل

الأيعوية-الألريضة.المل!اتليالدائمللاقمامموضوعأالجزائر!صحاطين،رلكوفذ

الأكديعداأنيخسهالم5694،/91/7ليلريوفي،ليو!واباعرعدالرئسانالقىوكدما

فرنسانزعات؟لك،بحكميشكراوانالاسقلال،ليالجزائرمحيالثعبحقعلى

ا!ماهرةليوآسا،إلريضايثوبمعايضامنمؤتمرنعقادlولدىبعد،ولماالامحمارية6.

دبافي،بالأمينالمفلةايحريرلجبهةأثح(،891كعاميا-!أولكار/،/7*أحتىيرم)من

الحربمادانة"لقرارعلىلالإجماع،الحويتعلىالمؤتمروحُملموى.إعاعإم!نهة

وفذ7،أجلَاسقلالههنيافملالذىالجزائريالشعبفذفرناكشهاالقالاسحمارية

عور!عدّدأنأمكنكطفاك!الامبريالةالفرنسةالقواتكاكقومالقالوحثهةالأعمال

ليضمنفظمة،لذلكنتجةوأنث!سًت،8.الجزائرىالشعبلنفالتُقدَمانيمكنالقالدعم

55)وأسهاإلريقاثكلبمعِ ) OSPAAالمقلة،ابلادحكوماتعنثملينداخلهاليتجمع

يخهـا.لمثلأصبحتالتحرروجبهةف!نالمعنىوكذا911.القارلينليايحررحركاتعنوثملين

.اOSPAAْللىايضذية"للجنة،العامةالأمانةعفويةليلدخلإفارو
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الشعبمعللفاهنخمَصثسوى،أفريقييوئمله،كاسطالة،القاهرةمؤتمرأنصادوتح

اتجماعاتوآصها،إلرهاعواعمنخلفليهامت./3/5891مووومذلكوكانالجزائر!ي.

الريل8،من12ا"ي!دأللجزائرأسبوعفالكْكان،اكيةالشةولط".الفرضلهذأخاعة

المخلفة.العواصملي

الضدالاسقلال،إلىأفريقةدولممموعةتوملتالذيإفريضا،عام!،،العامولي

ج!هةو!لتوبريضا.آس!اشعوليلخامناثافيالمؤتمرأنريل،12-15يينكوناكرىلي

القا!طالى!ث!مماوهذا3".المؤتمررئاسةةبالاهذلانتخبل!هفانونه،مُمَثلةايحرير

العالمليامحلاالقا!صةوإلىايحرروأجهةغوفهالذيايحروويابضالإلىكايُنطُر

الهلادمثكلةistَ,لمورةث!أنالتحر-لرج!هةمعوثيشىولمالأسوي.-الأفريقي

؟لكمحكموكنْتيفرنسَا،!ملهاخامةعخاتعلىوأدقتحديثاَ،اسقلتالقالألريمة

ال!لي،اصادهذأ!عزوأنيعضهمرجماول:+الجزائريةالمشكلةتجا؟الظاهرياطهادمنموضا

لثرانيخ!فيالمعاهداتهذهثلأنلنرىلمحنأمافرنا.معم!ودةمعاهداتوصد!لى

ليالثوبوصالإلسان،حقأجلمنويحارلونياضلونالذينأوبكلدىوالحذرالشهة

ا.اوالكرامةا!ريةأجلومنمعيرها،كقرير

لواالذينهؤلاءإننقولولكننماضدَنا،هممفالسواالذينلاءهوًنأٍنقوللا"ونحن

!*عدماالكهير،ايثجهعيجدءهاصدقيعذكدما،الجزائرىوالشعبمعا.لهسوا،محا،

هـا.صفولهم44وك!كف،حزمهم

المجموعةحكوماترؤساءإلىرسالةالمؤتمرُأرسلألاهتمامات،هذهلمدىومحرديد

دض-نرعنَا"هوالالرام5الجزاثرليتربالققواقاسحبليا!طلبالفرنسهة-الأفريضة،

الاسقلالي!ثخهمىالمروريةالوسلاللدكلوالوكلالجزاثري،للثعب،الفعليالدعم

ملموسة6".ح!قةلجعلهأىالوطق+

محموعةنفمام4!وأعاممنكد،أتممئععفو!االأسويةالأفريقةالمجموعةوجَدَتولئن

بعض،الجزائريةالمثكلةبخاص!ةسحرف،ف!فا'يهااٍحدثأالمسقلةالألريضةالدولمن

l العامةللجميةعشر!اطامسةالدورةوستكون".للمجموعةالأفريقةالدولبينلاخلالات

ف!نالطمهَ،للجمعةا!يمةالدورا!خلالأماالاخ!لافا!.هذهلبروزثاسهالمحدةللامم

وحدة7".!ركطلكانتالأفر!ة،لآسوljالمجموعة

ف!ث!أنهوذلك،منالأهمولكنسايقاَ.عهتحدقالذىبلفرادمؤتمرستحضر6نرالجزإنثم

إثار!هومماالمؤتمر،هذاضرتوالاصاثوروالراؤيل،يويفما،هيمرقبةثرلودلاثصلاانإلى

ليالوسعهذاثاكدوفدال!.ا!ماراتبختعبانيهالأيوي-لآلريقي،ا!معلوسع

-/م11/حتى4/3يوممننولدابضدوالأسوية،الألريضةالشربلفامنال!لثالمؤتمر

صيلةلطالفاهرةليأبصدأبحازة،غرراللادرحكوماتللولال!ليأالمؤتمرولي88،كود3

9".كصأعامألالالاليالمنصدالماراتاثلاليالأولاثوتمرليفؤجَثمكص،،
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إلىالحنةأمريكايطلق،الكو!ة6الورانطلاقمععامنذالهوالوفع،

المعادىالنعالىودداالأس!وي-الألريقي.دالخامنايمثللبظلالواسةباطركاألا!ء

ينالمعركةنفىلييجمعالذيبالثحيندسهعنئتبراثالثالطلممسوىعلىللإعبر!العة،

موىعلى،يحدالذىهوالفامن،محَالدايوصعوهذاالحة.و(مرولوأما،برلقا،

4.)العراعمنالانقالفىلكل،النظلطلطت IALIالعراإلىللاسحمارtالمعادى

حملالذىالاكثلىهووهذا.لقط"إفريقا-اسويأ"!دلماكلثالعالمإن:هللأعريالة

دعيهاعلىشوات،عضرفذككبرهنالقكلك،الحجةلأمري!الخةلاهوى!وأ.عام

المطدىوالنمالَللاسحمارالمعادىابظلانيابجرلةثعرهـالوم،لعانيىالدالم

02.وأعدنعالطاللأمبريالط،

كليلمنالمتا)الجزالريةالمثكلةلدويللساسةابطقةالاسطالةلي،الرؤيةهذهونطوي

المملحةلي،الاشضأكايادلة،العلاتةعنأعلنتعنعاالجهةهذهلانواطقأيحر!ر.جهة

،لطلم،دا!ملالعةابعالموروخلفالجزالر،فيالقلالمةابضالعورولينوالطلطت،

الاصحمار!ة،الرعةلينالصلةفىعلىالحاليطحةمحمولةكانتكلث-iالطلمولاسعما

منهامثلىلامحرولة،وحدةبمعركةلعستالجزأئرىالشعبفمعركةالإمبرياية:.ةوالوع

الألر!ةالثصبييهروالذ!ياثملالصراعوصهمنوجمه؟ومرحلةلااٍهيمابلنوعهـا.

يدورها،لاولفرنا،!شنهاالقالحربوكذلكالأورو!ة.الاسحماريةالوعةضدوالأسوية

هفتهاعلىللأيقاءالإمبريالمات،نخلفدشتهالذيالعدوانمراحملمنمرعلةإلالست

إلالصالجزائر+طي-الفرنسالراعداندلكوعلىالمسحمَرة.اللادلطرالإضادلةالسمِسعة

!حر!را!ع!ةالأخرىالقوىمعالايحمارقوىلهاتواجهالقالهاثلاالمعركةمنجمزءا

أث!..المجدةالشعوب

ط!واحله،الامبر!الةأنلكطللوعدة:"الأساصيالا!اءُذلكالملاطة،هذهعنونئ!أ

اللرلكللن!أليالموخدة،ألاشركجيةإطرليثمأنيجبلا،!وا!أنبالقا!كة

ا!ليىطُركأالقالمئكلةنف!نالدولمط،ا!لليطُرحت!رعنئذ22"ياندونعلياثزكتالق

ادر!ة.الملالةولينممكة،وحلةاوسعيينالفرورنطةالمصللكفىالطخلي،

فها!وص!،نوع!ا،إنبلنى.البه!عنديدآالواصعةالاكالطلمممموعةينذلك

تملكلمقائربمنصقيموزا!ك،الأفريقة-الأصويةلالثصبمكجانسة:*غ!رممموء

تمضها،هوانجاعاليالأساسيرالطملىممتلفةتكاا.يعايةومشكلاتحاة،ومسولاتثالات،

حتىدولكنالصرولا."الأقطاب"تل!ةلثكلاناليينالكَصفياليهيينعنا؟دىَ،ئوىعلى

بهرنؤععلىيثتلنمااٍالمعلَن،اطهادوهذا.واحدة6يمورتمايموأن!درلاالموىهذا

الضوعي.اططرعلىأخرى6وكارالنر!ة،الامرلال!على6!ارفطووكر

-بالاصقلال:"والحلقتجعة،كلدر!تمهَزلانهايحرير،جحهةُلهأخذتالذىامادأما

!سمحالذىهرالوعا!ة،تحتوفعأىأر6!معهةكلكفيالذىوحد4،الانحماز!م
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وطاثاقااطاصة،مواردهااشخدامإنثمحقاَ.تحرَروأن،!لاًنفسهاهيلكونبأنلشعونما،

هيوقاَزرة،عقلانةوبمور!مدى،أقمىإلىت!تخدمالقالطيةديامههاوثعزيزالحاصة،

24".المجالاتكللي!قدمهاانطلاقعلىالفماناتألضل

لساسئتا:ا!سقلالمةيةالرؤلهذهلبعأ(ؤلتياندونغليثُررْتالقابدممأل!نذلكوعلى

دينوالصداقةوالحاون،السلميالطيشبادىمنلُشلهَمواسقلال،سلمساسةهياطارجة

لإقامةمسحذلنوشطلمحل!ون!نابادى،هذهأساسالثعوب.وعلىاًساسوعلى،الشعوب

وسلامةَالوطة،6للسادايادلالاحرام)طاردوشفمن،الطلم،للادجمعمعدللوماسةعتات

إطرليوكذلكابالع،ليوالظلل6والمساواال!خالة،الؤونليايدخلوعلمرالحلرد،الأرض

معخاعةويمور!الثعوب،كلمعوالقافةالاضاديةعلافكناميشضمن،المشتركالطيش

1123.لورنامنالأولىا!عاتليدعقاالق

الدولى:امجاللياتلظت،لاختعارمعارأويستقهها،الرؤيةهذهطرابلسيرنامجويؤكد

لاكدأجلمنابافلةالث!عوبديام!ةيعكسفط،نثاركالذ!اصاديالظولعزيز"إن

11.اسقلالها

ليالاسقلالودرجة،الداخلةدالاخت!اراتحدة،على!لدكلليالظر،هذاتوسهعااويحئق

إلىامادي،التمارداخلتجه،أنيجبللجزائراطارجَيةالس!اسةفانهذاوعلىاضاده.

1126.الامبربايةالههنةمنوتحزرتاسقلافا،دعزفىلينجحتالئالدولمعايحالف

الداخلي،المدانليالتحر-!جبهةَيُحزكالذ!هو،أساسيكهدفالاسقلالل!نوأضراَ،

ا،لريقةالمحموعةلطالأولالانسجامعامليؤلّفالذيهوالهدثهذاإنثم.الدولىوالمحدان

حربوثركاكدعة.الطلمةاطربيعدالدولىالمسرحعلىاككالطلمودروزَا،سوية،

امرها،علىالمهلويةالشعوبيحرورالوإسعةالحركةهذهليايحريرجهة!قودُهاالقايحر!ر

اباسة،يذهايحرير،جبهةنسىولاهاما.م!ناَمدقها،وطولعنفها،لشبلد-ما،وتخل

الأرضتحررولي!ساهملمأفاكقذروان27الجزائرليخاضهاالقالمعركةنموذجعةتتاهىأن

ولاسهماسحمَرأ،ؤالتماالق،الأخرىابلادتحريرليكذلكسامتفااٍللفقط،الوطة،

هومزدوجاَمبنىتحملالبروزوحدةل!نوهكذا.الفرنسيالاخلالتحتالواقعةإفريضايلاد

هذاوإن.المحمَرةالأخرىالبلادتحريرليوالمساهةاثلالة،الألطارممموعةدعمإلىاللجوء

إلريعا.لاتجاهايحر-!،لجهةالساسيالعملخلالمنيمكنماأوفحليمحالمزدوجالمعنى

الأ!ريقيةالوحلىة2-

لمور!إلانفسَهاابديهةُالملاحظةُهذهلفرضولاالألريقيما.الأرضليلقعالجزالبرإن

يدايةليالاثمالات،لعضفذه!نوقد.الجزائريةالوطنهةالحركةعننسامتأخرة

عملاممهولةالصحراء،بخوبإلريقاو!ت.الأوسطوالشرقالمفربليالأمر،ولاسما
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-لملظنون11عام،،ء59عاموخاصةلانلىونغ،ومؤتمر5591عامننتظرأنويجبلهاهز.لالنسة

الجزانرية.الوطةعالمليإلريضاطهورللاحظلكيلمللإطار+،

المنربديناجغازهيمكنلانهعاَجدارأكانتالمحراءدأنالادعاءالم!العةمنل!نوضاً

واين،حوقلواين،الكريمثلالمرب،الأنجاروصبالمؤرخينانإد.الصوداءوإلريضا

المحراءبخوببينبقدمها،سلاصلاتوجودعدىلشهدون92خلدونوالن،بطوطة

البربريةالقائلوعانا!وإمبراطوريةدينهزدهرةتجار!فالككانتاكمن،القرنلنذ.وش!ول

بادلاقاعنلضلاَ"،صنهاجةاالرلريةالمملكاقامتالعانر،ا!مرنونذ.إلريضالثمال

هو،خاصةعثرالحاديا!مرنولكنإفريقيا.منالجزءهذاليالإسلامإلىدالدعوة،ايجارية

إمبراطوريةمحلحقتال!،مالىإمراطوريةإلىالإسلامدخوليضفونلملراكطين"ارأىاالذي

بخوبإلريضابينولهقةعلاقاتأقامتقدالجديدللدينالحماسةكانتالحينذلكونذغانا.

ممر.وكذلكالضماية،إلريضاوبينالمحراء،

دوائرليالمحراءبخوبتطؤرأندونتحللمنسهاَالقديمةالا!مالاتهذهأن!د

لالوحدعامليؤلفالاسلامأنومحح.كافةيلإجةالشمالعننخلفةوثمايةحفاو!ة

الإطارليباشرة،غرودصور!قأخرة،لمورةإلاكمالهاإدرازأ!رَزَلمولكنهبه.يسهان

للمصالحة.الصاص

إولررسمكدماالوحدةهذهلكوينعلىسساعدالذىهوالمسحمركانالأمر،آخرود

من8الفوانويجد.واحدةتحريربحركةالضامعلىالم!حَمَرين،وضَزَالاسحمارية،مملكته

الاكلدا"داخلالفرنشةالاسحماريةالإبراطوريةيدخل!موألعامالفرنسالالمسور

اًنذلكمثترك.مجلالأمليثركماكلطَ،دعدأالألريضة،الوطفةويعطي113،الفزسيا

32،لبرازافهل+الفرنسيالأفريقي"المؤتمرروحيحملالذى4691لطمالفرنسيالدشور

ابظمإنيلي؟*ما75ا!مادتهلييقرر33،اباشةتلكدوغولالجرالاًلفاهالذيوانب

إولرلييظلالتطورهذاولكنليطور".قابلةالفرنسيوالاتحادالجمهوريةدأعغاءايملة

1134.ايجزثةكقللاالق"الواحدةالفرنسةالجمهورلهة

والمنرب،5491عامالصنةاقداسقلالمعالاسحمار،مناطلاصحركةدسارعلكن

لرنسامطل!ةعلى!حملُهادوافعالفرنسةللسعطرةالحاضعةلإلر!ا!عطي91كوعامو!ودس

انح!ذكهالذيابعطفيعدطءت*Gueye8ويرسماكهن(.الفمل)ارللنواناكبرلاحترابم

لريطان!اثلدولاَأنحين:"لعلىلةاكبالمورةالعمر،يطلاتإولرا91َ!وآعاRDAاهـ

الال!قلالأوكاملاَ،الاسقلالهيالممزحة،اًوالمقولةالحلولاًنراتثلا،هوبدة،اًو

ليالمساواةكرَدَإلاإيه-يُ!ثار(نيشحقالأمروهذافرنسا-منيطلبلاف!نهالذاقي،

بحت.ثانوفيطلبهيكفهارالقفةا.13فىهيقوانهالطهقلدىملة،المط

الاسحمارإزالةمشكلةَشطرحالساسةإفريضاأ!هةاكشفتوقدالتحرير،جهةلكن

أجلمنالألريقةَ،القارةكلللهبأنمللاًنهااٍ.العنفحدوددوبقل،أخرىحدودلي
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المامضرورةعلىو!مرالثرعي()أوالظنوفيالحلوددينالفردسهة.الس!طرةعلىا!مضء

كليينكفتحالفشيءكلقبلهيالأفريضةالوحدةانوعندهاالمسفحة.لاليرة

جنوبإلريضاياتجاهايحررو،لجبهةالسطسيالعملفمانذلكوبحكمالمسحمر.فلىالمحئرين

القاللادوجزايحريرى،نفالهاليفا،دعمبهبرفمانإلىواحد،آَند!ت،المحرأء،

هدامة،دعو!هياباحعة،هذهمن،الوحدةإلىلالدعوة.المعركةنفسإلىمحمَر!ثرالما

الاسحمارية.السلطةمعالفعفةا!مط!عةإلى!شبرلأفاغرية،

جهةوسحودالمسحمر.معالجنري،بايمهَزكطهرالقالسلحةكربالوحدةنستطماوهذا

لمى15قرتهماالفرنسعَةاطكومةحاولتإعلاحينعناطديثبخاسةادكرهلىاٍايحرير

ابطميشضمعدَانالاعلاحينهذينأنواطقهقةلملفزسهة".و،لمجموعةالإطار،اثطنون

سحمرمه.علىايرودولتَزالحثموضعيوضعأندونودعديله،الكولونالىالفرنمي

هذهو!حإدانةعلىستحرعىايحريرجهةل!نالمناسبةوالذه:السبةالرحدة-ا

!دبمانلفردسادسمحميويةكوس!لةطاو،-الاٍاولنونضدمللايصحمار.الحرلحة""اصلة

أمراإلالساالمالونهذاليالملوظالِاداريالاسقلالأنوكعتبرإفريضا.علىسطرقا

أما.باريسمنلوجههاكهييقىحاكمتجلمندوهاموخهه،الأراضي6إدارينككمعللارياً،

مرةاٍتحتاششارية.+لجانكلرُدإفاالمبادَرإ.ليحقأيلهافلسالمحل!ةال!ضذيةتالسلط

هيالق6،الواحدالالتخالةالدائرةوأماالأخررة،الكلمةلياطقدوماَيملكالذيالحاكم

إلىلأقيالقالمزيَفة،بلاتخالاتالمألولىلايالل!مخح!لا،نمانا،الأمامإلىالوح!دةاططوة

!ك!نهالذىأ!براططر"نوأخرواالمرنسة+ها.الحكومةلدىعقبرلين+بمنتخ!ين"الجميات

منيدلاَإدالفرلحعة.للحلالةاطافعةإلر!قهاللقةهو،زاثرول-،!قونليااالتحر!جهة

لزيدفافاAEFوادAOFلدالكبرىالمجموعاتإطارلطهُوحدةمؤسماتصتمأن

المحلا!ة.اطموصات

لولولدالشغالم!الزعيملواءتحتللفينالموً"الضديرالصن"قبلمنبقدوثمد

هذاويضعالالريقي".jأيْالالفاالألردقيْ"الكونفانسهوندا!ومؤتمرلييخشىالذيشنرر

,AOFاهـ)مااتحادينإدشاءهوله،كهدهـأساصيالمؤتمر AEF)،)اءلللا!ماجالمدعوان!

:اهـول!مؤتمرللمنالددرالمي،الموفوعهذاعندوفعولقد.(لريقيفردسي،كبر،اتد

ص!ونولي)ول!"3الألريقيايجمعحزبتجلمنوبميامةهو3794سئمبرليباماكو،لي

تموز!كوأليل!لم!ح،

اهائلالشعارك!نَاقدهذفيوأنلاسماأنماراً،اكعشتقدايحرروج!هةأنويدر

الرممةعحيفهامحهتالمؤتمر،هذ!ل!لجايحر-!جبهةاستخلصتوعنماالم!لثر+.+يالاصقلال

أنصعهاسشأالق6ايحرهـالكيرمعركةمنالمقلغالأولا!مسمهيحموكولو+إنفول:

المطلبإنرلك:"دعد!ولالمحمة،و!بع3.الاسقلالمهاإلىسملونالألر!همنم!داَ

1141.نفسم!فىرثاحرrمنكروحدارووحط!شلهملألريقة،Aلل!ثعوليالوفى



منالاشقلالجذرية!ياتجاهبهرلمطلبالعقول!أوكأنهيدوكودونو،مؤتمرأنوالحققة

الحرلي،نقهولار"،4ثهـ!لم!طنوناروحا،ولكنايزامأ.بهرأفريضةوحدةواقيه،أولىجهة

للفملشورْياللىالاطارل!نفىلك،ومعالألريقة،الوطنهةلمطامح!شجههانأفمابو

الوطنةالمطلبياشاقيسمحلالملا!ر"كالظلون-كالطاا!درجةمُطأنسبئالذىاثامن،

الأقىليدالهرالقالجد!دة

الالهاؤ،بابمنثفغ،5891مايو13حركةمركهاالقالرالعةالجمهوويةسموط(نإلا

الألريقي6الفرني-الائدمنجديدشكلهو،المجموعةإطارليجديد،لطؤليفظورات

ايحريرجمهةوَخهتالاسكاء،(جلمنتامتالقالحملةومحلالايحرير.جهةائضأسديئ

أعراهوايمويت،ليالمسامةدأن"رأيهاعنخاصدمثكللى،دعردى1142للالريضن*دداة

حينعلىالمسزكة،الممثكلاتداتالأمةونفس،الأسرةنفسمنكعضوالذاتإلىالحرلى

ول.الفرنسيالاسقماربقودوبلادَهشب!رس!كلالاسحاء،ليسهموَت(لريقيكلأن

لرن!ا.ودينالدولهذهدبننثأالقمساواهاللاعلىيركزونراه

السطسةالأحزابظهروراءمنإلريضا،لثعوب(طل!ابداءهذاأنللاحظأنالمهمومن

عامدأويتجاهل،الفرنسيللامحمارالجذريةوالمعارفةللتفرد،يدعونداءوهووالزعماء.

ايواطينالساسصننالرجال+لثفبنقدهلَرxولاالألريضة،الوطنمةالأحزابهذهمحمدأ

كانتولما"نعم!هاا.يكلمةيُمؤ!وابأنلث!بهمالمتحق!ةودعواقمودمريحاقم،الفايدين،

صلاح!ةداتنفسهالتنالتحريرجبهةف!ن،مشتركةجبهةامبحتقدكللأإلريقاقفهة

الأفريضنن.كلإلىباثرةوالتوجهالاسخاء،حولموتفاتحيارليكاملة

الأحزابداخلجذيةمحادلاتألارتالاسحاء،أجلمنقامتالقالحملةل!نولعلاً،

43اهـيقومول!ا!داخللانوهكذاإلريقا،لييةالنظوابطمات PDGأجلمنبحملة

داخلاقيءعلىموالقةلظل،الأخرىالأرفهةالشعبابهريةأنحينعلى+لا"اد

Pاهـداخلالانق!امنفسونثهد،المجموعة R Aيخفملحثbo Bakari!السكرثر،ز

ابقابةابظطتأمااهـ"نعم".كاراناللذينGueyeفوالأمينساننورعنللحزبالطم

47اهـوكهUGTAاهـقىأي FEANFالسلي.يالحويتللوصةجهودهاثوخلىُل!فا

مؤيدةأبهريةعنالمحراء،بخوبإلريقالييسفر91!رتجمبرهواسخاءل!نوأخ!ا

ل!سفمانهللمستعمراتالمفوحالاسقلالأما94.للمجموعةالغروريئالينىتفعللدشورهه

"للجمهوريةدفمن5/01/5891'يدشورأقهمتالقالفدرالهةوهذهنسي.منبهر

إلام!4حLacharriereفهايرىلا5،الههمنةامندرجةرفسهاطري!عن01،الؤنس!ة!ر

P.F.كونديكاوكذلك2؟ارئاسة"فدرالة Gonidecدولةإلالى،المطآخرفها،ووىلال!نه

ؤ113.مركزيةعرموحدة
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ليلنرةيحدلانالاسقلال،إلىوصولهاوغنا،ليالاسحاءعلى4؟السليايمويتلكن

دشطعالمسقلةالفتهةالدولةل!نالمفاجىء،فرناانسحابمنالرغموعلى".المجموعة2تءا

وكانا؟؟.السوقى(دالاف)ولاسهماالثرقدولمساعدةبفغلىصعوباقا،علىموياَالكلب

اتحيارعنايحريرجبهةكذهلولم"./!موعةاداالأعفاءللدولهدامأمالاَحالهاوستكون

كطوحةحة،غنا،لجمهوريةيُخذى:"أنيجبالذيابمودجاًنهعلىلعرفهاثلهذا

لإلريضا.والاسقلالالوحدةدا!ههامأمنعططيشكللالهالاسقلال،إلىاردقاؤهاأمايخدي،

إفريقا،ثعوبمنوغ!هالرنا،دونمنالحعاةلستطحافاعلىبرهنكمنعاان(ما

كلليبحدالاَنونذعلط.وتحملالاسقلالفشطلبتادقا،تيمنالومالمخدوعة

الدهقمر.للئعب،أخويةتحهةلقدمدردفغِأعوأداَ،"فرنسة"المسطةالأرافي

المطابةانؤلك"لمجموعة"،ليالأعفاءالدولداخلهام!رسهحمل!ألهوالحق

هذهوأمام"لدرالهة".نفسهادسفيالقالجماعةلدىالاغراءثديدأبراشمحبالايقلال

المجموعةعنيدافعواأنيحاولونبوان!،هولويهرأسهموعلىللفدرالة""المعادينبحد،الجماعة

الفرنسهة.الألريضة

هولويه-دوانى،قامعندماتذلىإلىتحَولوخمومهمالفدرالون""بينالاخلافوكان

بعدموالداهومي،العلافوياإتاعفرنسامنلدعم57"لىالفدراليالاتحادفدنهوقولأ

Conseilبممي9591Laمايوليمعهماينثحلكي8فى،!هالدخول de 'l Entente ou:

el- Benin8ولUnion Sالنجرإلطانضمتالذيبخين،ساحلافدأوالالفاق،مجلسأي

92/5(/)9591.

الاتحادلحزباكشسيالمؤتمراخمعوعدها.السبفذاعزمُهمثمطلمالفدرالنولكن

هامين:هدلينلنفسهحذدداكار،لي9591جمويلةليانعقدالذ!)ول+!الألريقيالفدرالى

وعدىافددان،هذانوسيتحقْقوالاسقلال.(،والسودانالسنفالي)يجمعمال!اتحادإنثاء

الاسقلال.إلىيملايأنولمال،للسنفالسسمحد!نهعايرا!3،كانمال!اتحاد(نمنالرغم

4/6/تالونأنبحكميسرا،ذلككانوتدسريعأم!،لطوراَسحرلىالمجموعةل!نذلكوعلى

الضوللدولةيمكن"لأنهاباكتمهاليقضي،امححتالقالدمورمنكوالمادةطؤر!وأ،

الطمانوهكذا".المجموعةعننفصلأندونمنالممثزك،دا!فاقسقلة،دمحأنالمجموعةلي

القالمجموعةإنثم،1.11الاسقلالإلىوصلت،المجموعةليالأعفاءالدرلكل"(نسثهدم!وأ

منجديدلثكلابلسفح،ر،"،ممدَداممموعةا!اداعور!علىذلكدعدقللةمدةيقت

والاضاد!هالققالطونالألريقي:-الفرنسيالاتحاد

السلميالوصولهذاأنالتحريرجبهةلَقبرأنالطعيمنكمانايطورِ،هذاثلىوامام

ويايالطالألريضة.الظرةولاتيالجزاثر،ليتامالذىالمسلَحلبفالمدياكانالاسحَلال،إلى

ل!نوهكذاألريقها.ليالتحررلحر!تأخلاقيأمديةيأفاث!ثعرحدثأالمسقلةالدولل!ن

معار(لفلوكانللاسحمار.ديالمطدايظمنالحينذلكنذتمرأمجتالألريضة6الوحد
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ايضامندرجة،اطالدطبعةهو،أنرلِقا،ليحدثاَالميهسةالاسقلالات!ةعلىللحكم

الجزائر.يفعبولاشماالاسقلال،اًجلمنالأخرىالثعودىنفالمع

الفرنسة،الكولونالةالسلطةعنوايم!زبالقط!عةالظضهة"السلة*الوحدةإنوهكذا

ليايحر-س،بظلاتالمقذمبالدعمنفهاعن!عربإيجابة"وحدةليالطصةاسطلت!تجد

الجزائر.ليولاصعمافريضا،اٍ

جهةلقوملمبرلفا"عامموالذمم!،/6291عامأولمنواعتازأالإجما!ة:6الوحد-ب

ففطاَتمارسلكيإلريضا،باتجاهمحيف،د!لوماصبخ!ثاطالمؤتة،يالحكومةممثلةايحروو،

ولشاطه،ا!مويةف!ثخص!تهرائعاَ.ثلاَلنونلرالزثخصليالجبهةوتجدلرنسا.علىدولط

ايحريرحركةلاسمالجلىوى،عظ!مناططنهيجعلرلككلالمقعا،وللاغتهيكل،لاالذي

والملقاتالعد!دة،تمراتالموًليوددخلانه3ابهدليلمقالالهإلريقا.كللي،الجزائرية

اعماءألهاوِلفمنعورها،ألىليالجزالرية،اثورةإطهارليلساهم،الجامعةالأفريقهة

01مارسمنيدءاعهَن،أنونذالألريقي.الدولميالمسرحعلىعديدةونجاحاتكيرِأ،

تمدعنهفأ،س!اسأنشاطأغاناي!،ليمقرههنسذل،فمانه،أكراليالمؤتةللحكومةدائمأثمَلا

مالى،كاللي6،خطراشطلاعةبمهمة0691ع!هفخلاليقومثم.ويودولدولكوناكر!إلى

يلخّصونراه*.الجزائريةالصحراءبطريقالأسلحةلما!اللسمحتاعد!إنثاءأجلمن

تقلماكو4منوالجويطَ.الجبهةفغ:هيلمهقا.فلر":الكلطتكذه،مهقه

منرنمعد،إلر!انواحيكلإلىوتتل،الصحراويالثعبوث!.رالذخائرالأسلحة

هو:علطالحمولأريدماإن.القاريةالمديةالجزائر،إلىل،الشط(تصىإلىالجنولياقمى

وجمعولضها،المحراء،بلعدجمبالصحراء،ليعلههاللإبحار6برأتنة،كبرىخطوط

ومنوضون،وينفالونمايون،الجزالرليأوفاعلىإلظ،ولطتالظوة.وخلقإفريضا،

فحدراتعلىجمعأولعتسلقواوالتوكو.فجريامنهمالذينوأولئك،وعالون،العاجساحل

والمستحيل،المعبعلىالكلبهوأريدهماإنالاسحمارى.الحمنعلىويقهلواالصحراء،

الاسحماريه-ك!اا.ال!لطةحمونآخرعلىهجومليل!ملهاتارةوإطلاق

أجلمنيحب،لاالذيالمناضلهذامنأففلللحدود،ومهت!مللمحراء،نافوأي

مورةكلفدوالنظلايحر-!ية،المعركةوطنِك!وطنمنبفسهلرىلاوالذئ،الحرية

ليالمولودابفيهذاأو؟للعملكلهانفسَهئذرَالذيهذا،الفكررجلوالاضطهاد،عورمن

جلدذولرنسيأنهمن،المعاناةألوانكلوعالىالسينففالىعلىشبّالذمميالاَدظ،جزر

مقابرليويدفنالتحرير،معركةليكجديويموتله،و!الجزاثرسخار67،أسود

ه!.الجزائريةالأرضمنالمحرَرالقسمهذالي،المجاهدين

لكيفرورياَبايدوإنهللفط.جدوىلاالذيبالأمربفانون،ابملالحديثهذاولس

بانجاهايحرير،لجهةالسعاسيالعملوقمَةالانسافي،البعلىذلكنف!ه،الوتتليئؤفح،

المحراء.جنوبإلريقا،
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لجهةالألريضةالسطسةليالرهالاتأحدشكونالقهيالمحراءلانفىلك،وعدا

الصحراويةلل!طقالمشركةالمنالمةفرنا،لمحهأنشأتالذيال!وممنددءاَالتحرير،

.للمحراء96وزارةإنشاءوقانون،5791عاميخاروليالصالراالمالونبحكم)ثف!حه(

الفةالجزائريةالمحراءلعزللرنسادطلعاتإطرليآلئذنطوىايدابررهذه!نتو

الأخرى6ابورالمحراويةباكطقودمحهاابلاد،يقةعن،بابفط

هي،هيلبقىالجزالًر،تضةتجاهمغهة،ساسة!وأعامنذتجنىايحرير،جهةولكن

!91،عامجو!لةفايةلي،اكفيعددهاليابهدونثرالوطق.ايحريرحرب6مدطول

مد(ثيءكلبل!ؤكدفهيالصحراء.قاهساسهاعلههماشُرَكَزاللذينابدأينذنك

المدأأماعها".لهالمللا07،الجزائرمنقطعةالصحراءمنيجعلالذيالأرضةالسلامة

بلالأفريقة،الثعوبالمحراء"،عرفتطريقلعن"للمحراء:ايوحهديةالدعوةفهوابافي

اياريمييدورهاللمحراءئرُذأنومجبوعاشها.وحدقا،طويلبزمنالاسحماريالعهد

لمؤتمرالساسيالبنَإنثما.171الشمايةوإ!ر!االسوداء،إفريضابينللوملكصلة

المَقاملييلاحظ،السلاممفاوفاتحولهاثدورأنيجبالقابقاطفعدماالموئام،

.(الجزانريةالمحراءعلىدشملحدودأوهيا!زائريةالأرض:"حدودالأول

فىلكليبماالجزالرية،الأرضكليحرروتحاربأفالُعلنايحرروجهةان؟لكومحكم

محدقآخرِ،دالثطرفوايفرنسابينسايقِفاقياًىالاعترافعدمل!وداكالصحراء،

إلريقا.دعدا،المحراويةللثكلةتطيأنأخرىجهةمنوشحاول،72.الجزائريةلالصحراء

73،رلانلطس!ك!كهسك!الفرلسةابوويةالفجراتمنالمتخَذالمولفمنيسخلصماوهذا

74.الريقالكلىولكن،وحدهالجزلرىللشعبلاوتحذ!ديد6المحبر

فاسةالمحراءمئكلةأعحت13/6/6191Xلط!انباخاتأخلَتكدماولكن

ليالفرلسننالمظوفينلأنوبذكرإلريضا.ليالمؤيةالحكومةتجلمنواسعد!لوماسيب!ثاط

برلكن.اباخاتمناشبادهاحاولوابذاقا"،تائمة+م!ثكلةالصحراءيحبرونالذين،اليانَ

علىمقمدا،الأسلوديهذارلضدلقايم،كرميوفذيترأسه!نالذيالمؤقة،الحكومةوفدَ

lمنالجزائريةالأرضكاملسلامةهوالذىالأملى،نذايحر-رو،جمهةوفعهالذىدألم

كدئذالفرلسي.الطرلىتجلمنالم!احثاتلأجعلدسبأالاخلالىهذاو!نالانقاص.

الدليلنخلفَ:لأيلدت-15جالبهاإلىدولهالكسبإلريقاليبمساعالموتةالحكومةقامت

"أخرواوَوَجَهت،الأرضسلامةبداعنددافع(!،المحراءحوللهابمذكر!الألر!ة،

لكيالشضقة،الثعوليوكلالألر!ة،الهلاد!ملإلى،عاجلاإَدداالجزانري،الشبباسم

1175.وحدتاوزنكاملالفرنسعة،الابريالعةتجاهلها،!قئم

صيلهة3الأربعاء!وم(نلطيعلندونسُعننداةصدر6191جوان!ويومصلي

الثصضقةالبلادليواطكوماتالشعوبإلىوعللبايجزئةضدوطقيومهوأكوأ،
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مننفالهليالجزائرىللشعبدعمهاعنالوم،دلكلي،محسوسةلمورةلمرليأنوالمد!ة

الوطنهة،117.الأرضوسلامةالوطقالاسقلالأجل

دعمها،تلقوالكينحتلفة،الريضةعواعمإلىيسافرونالحكومةهذهأعفاءإنساخراَ

هناكومنالرداط.إلىالجزائر!77الوفدردسعاسحاتتمو2يومففي

نلالبللقالعمكرعلانوكذلك.)j,412(وِلاماكوجوعلة()9كوناكريإلىفىيدمحمديطرر

والقاهر!جويلعة()7بخدازىإلىالسيد،بمحمد!ممحودا!سافرالمؤكة،الحكومةوزواءرئهس

!ملمنمو!اليالدعمكتلقىالمؤتةالحكومة!نتالعوامم،هذهكلودتموز(.)9

78.اطزالريةاًرافها

المثزك،ابنعلىلهدعل!قفييُمزح،61917جوان13ليكظموديبرالرلمحى!نو

كهاناَ"لستإفاسقلة.الأياممنيومأيليككنلمالصحراءإنيلي:"بما،المالىالونسي

لمحماموقفهادعناوولشبها.،الجزائريةللحكومةدعنااكدناولمدسقلاَ.وسهاسعاَجرالمحا

لهة،.وأخرىمكلبهة،صحراء!الك،الجزائريةدالصحراءنفكروفااراضها،دوحد!يحل

لفرنا!اا.لالعةمسقلةمحراءوجودلعارضو!ناغ.جمز!رلة،ولاثة

الحكومةإلىموجهةرسالةلينفسهالضمنعنأيضاَلععرب،نكروماكواميلورو!أقي

نإثانلاً:ويمرحالشفالة،المحافةوكالةمعلهمقاللةليشموو،!ملوكذلك8.االمؤقتة

نإنفسهالوتتلينقولوأنموريتانا،كصالمَورتانعةالمحراءإننقولاًنعلاالمعبمن

82.الجزانرتحصانيبيلاالجزالرمحراء

زيارةلدىالمسمقلة،المحراو!ةالجمهورية+مضروعقمولسررلضأنهديورى،هامافي(ما

يومالم!يمؤتمرهد،دوغولالجرالأنومححح4ءهأ.دي!بمبر4لِوم،باميلولكرحمزة

!كنمهما،جزائريةحكومةولا،جزالر+ىمنفالكلسلانهأضرافاكرفعاد6/8/أك!أ

المحراء.كهعلىالجزائريةدالسيادةلولف،دلايطالبلااتجاهها،

*اثمامليثنُيَالذيذلكمعأيدأي!اقض،ابهجرلبتهالذيالموتفل!نذلكومحكم

سبن،ياريسشاسةمعالانسجامعلىالحرصوهذا.الجزائريةالمحراءمثكلاعولالطلمي"

الأفريضنابلدينولثادهيكمانتابهجراًنفىلك!ه*،ا!تضةلدىطهرأن

المحراويةفاطقهمابفملقفياثفاقاتلرنسامعو!االلذينللؤائرابورينالوحلين

للقنةالفجتيناثمرلين"هافيلدينأناباشةلذهايحريرجبهةنسيولا84!ع!ءها!إلى

الأممليايمويتعلىولدهحملالت!ثادرلعسدوملايدأن!ذكروأنا،االمردة؟ْإفريضا

ا.ك!االجزائريةالأرضوملامةوحدةف!دً،البردلالميإلريفاجنوباتحادجالبإلى،المتحدة

ايحرير،جهةلطسطلبالذي،اكفيالديبوماسيابلَ!ثكلايحَدةالأممانوالواتع

لدورإلالقوملاالمحراءبخوبإلريضاكات4،!هوعاموحتىالألريضة.الدولدعم

جمكمايحدة،للأممالعامةالجممةداخلالجزاثرية،دالقضهةالمحلقةالمداولاتليهوافع

هذهثلليلاط،لايدخلإلريقابدأولمالمسقلة.الألريضةللدولالمحدودالعدد
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المتخذللقرارطبقاَأنه،والحقهقة.عشرةاثالثةالدورةلي5894،عاممنإَبدلااٍ،المداولات

87ألرمةمغ!روةمحموعةإنثاء!قررلقداكرا،ليالمنعقدالألريضة،المسقلةالدولمؤتمرلي

الدوللُمثلبعثةوأرسلتايحدة.الأممليالأسوية-الأفريميما،،الكبرىالمجموعةداخل

للدلاعالس!نديالمحة،والبلاداللاحن!ةامري!منكلإلىالمؤتمردالم!ثزكة6الأفريقةابمافي

الجزائرحوليُعَاالذ!القرارم!ثروع!نالحينذلكومذالجزالًر!.اسقلاللضةعن

هذهوسحرب98.المن!روةالألريقةالمجموعةتلمنيصاغالأفريقة-الأسهوية،المجموعةياسم

ع!ثرة.الرالعةالدورةخلالالجزالر،ليا!مائمايحريرىابغالمعالتغامننفسعن

دشبداخلها،ليمادمدعاَ!شِهذإلريقا""لدور!المسَطة،عشرةا!امسةالدورةلكن

منئريب،عدإلىكانتوالقحدئما،المسقلةولاللىكهادالعتالقلفرنساالمؤيلىةالمواقف

الولاء.هذابينئوَزعةوكانتلفرنسا،وقةالدولهذه!نتولماالفرنسهة.المحموعة(عفاء

الآسوية-الأفريقهالدولممموعةعنِشفصللافامسحمَر،شعبمعالضمنواجبويين

الفرنسة.الرغاتكرذدأصداءدأخرى،أولدرجةنفسهامنوتجعل،المتحدةالأمملي

وكدلًذMelunم!لانمحادلاتإضاقس!اقفينطويكرةا!امسةَا!لسةولكن

الجمعيةليالحويتعلىهذهلحملمنهـامُحاولةَايحدةالأممإلىالمؤقتةالحكومةجاءت

الجزانر.ليالمصرعلىالاسكاءعلىالايثرافحقالمتحدةممالاًيُسلمقرارعلى،العامة

كريميمزح23/9/0691Xففيخاص.ي!ثكلمحمومجؤليالدورةلهذهالتحضروسقغ

الحقيطبقالمتحدةالأهملدخل!طلبأنتررتالجزائريةالحكومَةأن:+القاهرةفيبلقاسم

ايمريحوتلعوالاسقلال.مصرهلقريرالجزالًريالشعبحقهوالذكليالممثروع،

عا!قها.علىباشرةوثأخذهاالمسؤوية،هذهايحدةالأممتحملإذن،جديد:*ومنلقول

فدَأومعضذه،أوالاسحماومعصراحةايمويتإلىسدعىعفو-دولةكلظنوبايالى

جمرية.مصرهضر-سليا.موانفسههوالجزانرىالشعبحقِ

يلقاسم،لمريحكههاكانوالئلجلجلةولاحمحمةيلادموّتأن!نرالئالدرلوهذه

المحفةإندلالاسقلال.إلىحدثاَأوصلتالقالفرنسةالمجموعةدرل،الواقعليهي

منلمحهالالدالقالساعةليالمجموعةعوافا:"لأفَح!ةلهاتحفظايحرير،جبهةداسماكطقة

نأيبي(!ريقاإلىيشذهاالذيالطبهعيايفامنإنقولُ!:"فههاجاءوقد،الاختعار"

فرنسةبقىانكريدوعدمابفرنسا،يربطهاالذيللاسحماراللاحقايغامنعلىتفلب

1911.لهتجاوزلاناقضعلىبالانطواءثفامرف!فا،جزائرية

كلثونس.ليالمؤقهالحكومةلدىكاقامالقالوساطةمهمةبعدالتحذيرهذاوُجهوقد

بعدالمجموعةليزملائهمقبلمنابعولين،احجروأحمدوضهاومامادوديررمميهامالأمن

المثكلةليخامةبصورةليداولأ*26/01/069إلى24منأ!جان،ليانعقدالذ!الاجتماع

هذاخلالالمتخذةالقراراتكمانتولئن.مشركموتفإلىذلكمنوالوعولالجزالًرية،

عدارواٍالجزائر،ليالفرنسيالعلملواءتحتالعاملةالأفريضةالقوى)كسحب39الاتجماع
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لان،الجزالريةالقضةلماعالُخذموقفعندكثفالاسقلال(ليالجزانرحقللىعمتمريح

مماالمؤقه،الحكومةودينفرنسادينالمظوضاتَإلىالعودةدسرعلىمؤكداَعزمادالمظيلهاك

ايحدة.الأمملدخليطلبالأخررةهذهورغةيتاتض

لكر!يؤيدوالذمميالأد!وية،الأفريقةا!وعةمناثمئ!مالم!ئروعجمدايحدأ،الأممولي

وجرى*.المجموعةهذهدوللهخمبمأكبر49َ،الرالعجزنهفيولاسماالمؤكة،الحكومة

الزمرةفذهلألاحالمفاجاَتك!،منممموعةتخللهكان،والطريقة،الأسلوبحولطويلنقاش

عهواسيهض،الرالعالقسمُمعهحُذفالأسو!،الألريقيالمشروععلىلمححاَ!ففأن

م!ثروطة،غ!بمفاوضاتماشرةالضامإلىيالراعالأطراهـالمنة"كدعو:اياتينبالفقرلين

كلفىلكليبماالمصر،!قريرعلىالاسكاءكنظمويثروطابارإطلاقوقفحولتود،ولا

:"الدولهةالمفةذاتناتوالفصالمنحن،الطرلمحنيينالمظدلةالفمالات

!صنو!ألهف!يتمَخاعةلجةب!قامةا!دلات،ومسرةالالمالاتدهسراجلمنو+!وص،

بالواع.المفصننالطرفينمعداحفاق،أعغائها

الكلامأنفىلك.الجوهريةماددهمنالاَسوكليالألريقيالقرارمشروعئمرغ6المورولذه

مانأما:داريوسحهغايرولالشظلبلىوببعامنن،ذو"بالواع+المعنَةالأطرالى"عن

تمللماولكنالتحرير.وجبهةلرلساهيالمعيةلالأطرافابارإطلاقيوقفيحلق

غرالمهئمةالفاعركلهيالمفةالأطرافل!نالاسحاء،كطقثروطحولبالفاوض

ايمهديةالالفاقتليلرنساعهادافعتالقالفكرةفابجدونعودا.!االم!ازعينالطرلين

لابطمايملةالضطناتضرورةلقلكوفاعلىف!فاايالهة،الالقرة(ماMelunلمفاوضات

الاسخاء.عدىالوحهدال!ثاهدهيايحدةالأمم!كونلاأنإلىقدلىالدول!"

التىالمواقفهعجذرياَمحارضةالفرنسهةالمجموعةدولعهاددافعالقالموالفل!نوهكذا

الطرض،ستشهدالقالدورةمداولاتس!فطّيالايراقهذالكن.المؤقتةالحكوبةُلريدها

غابرطيقودهاالقالفرنس!ة،والمجموعةالألريضةالآسعويةالمجموعةديناحالا،العنف

و!فةالوضعيئحنليتساهم4()ديسمبر0كاوالجزائرمظهراتأمداءولأقيداربوسط.

وبينبهاالقائمةالمود!للىيهاغبتالقالألريقةاللىولمواقفُاطانة3كلاودخمالجو،

هو.المصريصراعهنطالجزاثريالثعبتيهايضامنف!روراتعلىفرنسا

اتحذالذيا!مرارأنرلكالممالحة.مننوعإلىدتى6بفراوانمختالئالمعركاليلكن

ليالجزائريالفعقاعرالهحهثمنجزلاَ،إلاالمؤقةالحكومةبمواقععلقيلاأضرا

المتحدةالأمميُسئملاولكنهالجزائر".أرضوحدة"احترامبدأوفّيواسقلالهمصرهثقرير

المم!ر.كقريرمدأكطقعلىالإثرافحقوحدها

القالمجموعةهذهناٍيلي:+ماقول،الدورةهذهن!لجثلَضًأنابهدصحفةُلريدوعنما

،واحدةلولةإلافهائحرؤلم،عثرةالخامسةالدورةهدةطولالإمبرياية،خدهةلينفسهاوفعت

ليآنذاكللخارجهةوز-روأكانالذيبلقاسمكريمأماا،ا"امحلةيصورةدعفاعلىالو!و،هي
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:ويقولأيفاَ،أتسىلصورةالدولهذهموتفيفملمنهالمؤكة،الحكومة

الألريقيالأسويالمشروعليالواردةالفقرةرفضليحامماَبداالولودلهذه6ليالعدالحويت+إن

حلفدوليعضأنحينوعلىالادكاء(.علىالمشرلةالوحيدةا!ةايحدة،الأممجل)حول

المجموعةدولإن،العامةالجميةعلىالمثروععرضلدى،الحويتعنامعتالأطلسي

101.والبر!فالإلريقابخوباتحادمعالجزائر،فد!صؤت!نتوحدها،الفرنسة

رمانةُوكانت.الحلإلىطريقهاليالمثكلةفها!نتظروفليلسَمايالهةالجلسةأما

يلا201الأسوية-الأفريضةالمجموعةقرارمشروعُوهل؟لك،علىثاهدأالمداولات

يعفهال!ن401،يجالعةاٍلمورةلموتهاتطويرالمجموعةدوللعضتامتوبن301.عوبة

ايموكت.*اعنلالاقناعالأفرمة،الأسو!ةالمجموعةعنينفصلالآخر

الاملاحة"إلريضا"باسميسمىأنيمكنلمافعايةالأمحرابواةثولَفاللىولهذهإن

ايطور،مع،سلمةيصورةالاسحمارزالةاٍتمورالأولىأمااثورية".إفريضامعلالتظد

نأ،العكسعلى،فترىالثانهةأماالاسحمارية.السلطةمعوقمهَزةتماؤةصلاتعلىوالابقاء

وأالاصحماريةالمفةذاتايعةعلاقاتكللي،الحاجةعدوالعففة،الجذريةالقطية

"هالينيينالفملخطوكانالاسحمار.هذاإزالةإلىالسطهي،الجديدةالاسحمارية

إلريضا،لدول!صدالقوالمؤتمرات،المخلفةالاتجماعاتخلالويتحيامىالأفريضتين*

الجزائرية.الم!ثكلةحولخاصثشكلويلور

مثكلةدوماَلطرحكانتاللقاءاتهذهيخلف!حغركانتالتىايحريرجبهةأنوالحق

الألر!ةالرعةمنويدلاَالظرة.دولنخلفيينالئفامنطريقعنالاسحمارمنالاتهاء

+الوحكةإلىالوعةجاءتالز!ي-الألر!قيكها،والتفامن"ايماهي"ظاهرةعلىالمركَزة

أجلمنواحد،آنليوالجامعالاسحمار،فد،المشركالنضالعلىالقلالمةالأفريقطَ"

ابهفاء.وألر!االسوداءإ!ريقالينايحزر،إلىالالطلاق

مؤممراولا"لاكرا،اجتماعد584عاممنللاأمشخَص،لثكلإ،الوحدةهذهوسطهر

الحين،ذلكونذر!سمبى.ال!ال!لردقهة(مؤمَمرللسُ!وب"واول)ألريل(.لملسك!ة*لم!ريقمالدولى

منلذل،بأنايحررولجبهةويسمحان،لانطاميحات!ان،المؤتمراتمنابوعانهذانأصح

السعاصةوالحركاتالدولكسطحماوضمان،الجزائريةالمثكلة*لأفرقة*بهكلة،جهوداَخلالهما،

الكبرىالم!ثكلاتمنواحدةمححالجزائريةالمثكلةأنوا!ضقة704.معلأالضمنمندقذمهأن

مع4،!وعامفذ)رخامةوستساعدالألريقي،ال!ماسيالمسرحواجهةوستخللريضا،اٍفي

lإلريقا"+نوعيفيالفملدشديدعلىالاسقلال(إلىعديدةأفريقهةدولوعول اطلقللذلش

مونرولها.!موعةواسمايفاءالدارممموعااسملالىدععلهما

1(كو7/1/1و3ادينءالبضالدارليالمؤتمرانعقادلدىتكؤنت،الق،الأولىالمجموعةأما

ا!راكلهة،وأما،"8هالمؤتةلالحكومةالممثلةالجزائرفهااًلر!ة،دولسحعليلثشمللافا

الأساسة"النواةمناَدد5المركز،ايحدة6لرالدوصورةعلى!تتم!ندويتحفايةلهيعددأ،
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الدولدعضانفماميعدمونرولمحا،ممموعة6191'أخ!رواَ،مايسلييُؤئفلكيا،ألى0لرازاول

الألريعين"يينالكاربعلىالأضرةالدولهذهوسحملا.ادالا!لهزيةااكطقةالألرمة

حولاكرةاظلالاتوت!فيرازاف!ل،ممموعةليلفرنساالا!مازالمفرطةالمواتفبحليل

الحضاء142.الداركموعةمع،الجزائريةالقضة

واشقته،،الجزائريةالم!ثكلةع!ألقتالذ!الأخرةالمجمرعةهذهالسجامَلانوأملاَ،

داخلاقر،وفحليظهرالذىالانقسامو!نالجزائر.اسقلاليعدقالمأيمىلنف!نه

اوفذ.اابفاءالدار"مجموعةلفجَرُالوتتنفسليبقالله،الاسقلال،عشعةَايحررر،جهة

القالألريضةالوحدةكوسهعأجلمن،جديدةمنطورات،الألقليلردسمددأتالحينذلك

،113الطمالأمينصّرح6291عاممنآب)أكسطس(،وليالألر!ين".لينالقاربيَزها

إفر!ا،محموقيدينالاختلافليالأساسيةالنقطةإنقاللاَ:*اكسةلذهالظء،الدارلمظق

1141.الوحدهذهه!روةصيهون،العكسعلىف!فا،دمكلة،هذهأعبحتولالجزانر.!نت

اطانعلىيهتزاًبابا،اًديسقمةجاءتحتى،6391مايوليأىواحد،عاميمضي!دوما

.116)ولوله(الأفريضةالوحدةمنظمةإنشاءكزستالقأالألر!ة؟أالوحدة

دغة،أصبحتتجرلةتملككانت،الحادثهذاعتةعلىوهيالمسقلة،الجزائرولكن

منالقارَةدقةتحريرهي،أولىأساسةمهمةالألريقةللوحدةيفعالأفريقة.ساسهاكال

والماديةالس!اشةالمساعدةعلىجهودها،كل،التطلعهذااجلمنو!ركَزالاستماري،النر

عاممذايحرير،جبهةل!نو(صلأ،الاسحمار.فدنافلالقايحريرحر!تلمخلف

لياكرا،فيالمنعقدالأفريضة،الشعوبلمؤتمرالمديرةاللجنةلي117ثملهاطريقوعن،9391

إم!نهةلهامقذمة،الأخرىالألريقةايحريرحر!تمساعدةليزمكانتديسمر!91،

اتحادنافلو!نأيثهر،بفعةودعدايحرير.جشصفوفليعسكريأنافلها!دريب

.Mellegueليليدريبمعسكرليئسقبونأ18()ولهلأندولاثعوب

كظح،وحدةهيالأفريضةالوحدةأناسقلالها،أجلمنثنافلالقالجزائرولرى

الوحدةل!ندمقلة،الجزائرأمجتف!ذاابفال.لهذاالمقذمالفعليبايغامنيُشخَص

القالتحريرمعركةتجاهالتظمننفعىفهاوتتطئب،المعنىبنفسعنها،لي،تحفظالألريقة

لالون،إلىللصدةمحالأيضأ،وهاامرها.علىمملويةأفر!ةأخرىيثعوبئفههاكدخلُ

المجاهد:صحيفةليطهرلهمقالمنبمقطعوالاششهاد

لاالجزانر!ن،و!نالاسحمارفذكفيبنضاللعلاَ،ميزمة،الألريضةال!ئعوبإناا

إخونامع!امتاكها(.أهلKenyans)والكفنالروديسننليكفاح!اخا،يننفمل

ل!عفىِدول!،اتجماعليوالهاف،بايمويت،ترجمهأنيكفيولالقط.كلامالهسالأفريضنن

و!غافا،العملليو!فاناَ!علاَ،دفاماَ"،يكونأنجمبالل91101الإداناتويعضاالمرارت،

.1211لْوال،لسلاحوا،للرجابامشخماَ
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/بورة11ايزامليالاسقلال،بعد،اشطالهابَحدالجزائركةالمشكلةألرتةف!نوهكذا

فغرةخرجتالئالمسقلة،للجزائربالنةوالقفة.كل!لريضااٍتحريريعمية11لملجز7لرلِة

تجربهايعرضهاايارير،دورهاعا!قهاعلىتحملاًنهي،الطويلايحريركينضالهامن

الهومإلىالقارةهذهدفعطريقعنالألريضة،الانقساهاتتجاوزعلىوالماعدة،كنموذج

الذ!يبالموتفالألر!قة،للوحلىةالنضالىايمؤرهذاويذكرنا42.االاسحمارحمونآخرعلى

ليالم!ثزكالايزاملضرورةالحاضعةبالوحدةيتملهما،الوطنىالإطارليايحريرجهةبخه

ايحريري.ابظل

للجزانر،بابسةءلف-اكلثللعالمالواسعابلمنابهرأفريقا-ف!نهذاوعلى

نأالجزائريةابورأفههكشطحالذ!الأولابلفااٍالدول!(الم!رحعلىللبروزالأولالمجال

هذهشعللُماوهذالأخذ،مابقدردعطيأنمعهيمكن!،الزعامةمنيثيءإلىتطمح

علىالقغاءهومماحهايظلالق122الألريضةالجزائرسعاسةتم!زالقالرانعةالاصمرارية

السهطرةفلىابفالهوإفريضا،يملفما،الأساسيالجزائرثطقعأنذلكالاشعمار،

الكولونهالة.

مستوىعلىوالموجودانولقالهاَوداريحاَ،جفرال!اَ،الأقربوالمفرب،العربالوطنأما

منايخقصعلىيقتصرلابهبر،مثروعإولرلييخطويانلمافماايفامن،منبهرمباشر

ذلكمعل!فماما،حذإلىإلريضامنوكذلك،الثالثالعالممنجزءاَ!ناولماالاستعمار.

الهوية.وحدة:نسقطأنيمكنف!ماويشار!نخاماَمركزاَيحتلان

الهويةةوحلى:اكيئالقسم

إنهاتلأو.اياريخمنترونعدةخلالدكونتلقالهةِمجموعةإلىالاتسابعلىدقوموهي

للوجودإلاثاَا!ارجي++العالمتجاهكولف،وهيالمجمَوعة.هذهأعضاءلمخلفالالظءنقطة

!ويهالواجههان9ايحريرطركةلسمحالوحدةهذهلانابالة،الكولونالةوتجاه.الذاقي

العرب!.الوطنكللشملالوحدةهذهف!نالجزانرية،ايحر-كلحركةحالةليأماالمتمزة.

العربيةالوحلىةأ-

نذبدت،الاسحمارية،السلطةفدنفالهليالعربر،الضمنإلىايحر-!جهةدعوةإن

،الجزائرىالشبأنإذالمجة.ساعةليالأخوةيقتعهأنيفيالذممطالدعمإلىكماللجوءابداية،

بروابطالعربو،لالضرقميحم،عامةثمورةبانلونعبشعوبلصلهالئالروابطإلى"بالاضالة

11123.هشركمسقلإن!ثاءإلىدالطموحوكذلكالواحد،وداياريخوالحفارة،القافة

التحرير،لجهةالدولةالسها!ةبموفوعتصلماالمومام،لمؤتمرالسهاسيالانويوضغ

بالدرجةيقومابل،هذالي،لعمكالأساسةالقاعدةإنيخقول:*الممحَحة،غ!نختهلي

21124.خاصةبمورةومصر،العر!ةابلادلي،الأولى
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يثكلالتحرير،حرباسكرقتهاالقالمدةطولَواضحأ،!نالعرب!ايفامنل!نويالفعل،

إجماعحولها،جمعتأفااكدرةالميزةهذهَايحريرلحرب!نولقدلقادلى.ودلا،مثخْص

اتهاهيقطبالجزائر،م!ثكلةحولشالنظ!ن،العربةالجامعةداخللفيية.العر'1)

الدينعلماءدأحدالمم!لةالتحرير،جهةو!نت25.1خاصكشكلالأعفاء،الدولكل

كانتالق127ا"ديةاولعدةوعدا126.عوقاهناكلُسمعالمدلن،!وفقالثعخا؟رزين،

اذكانالأضرةلهذه128الد!لوماسيالدعملانالعر!ة،الجامعةتجلمنالتحردر،لجهةتعطى

912.ايحدةالأممدالأس!ويةالألريضة-المجموعةداخلكبرةقمة

دال!ثيءايحرير،لجهةحدة،علىواحدةكلالعردة،الدولقدتهالذيالعونيكنولم

الجزائر.يين*الأخوةدعمليساهتقد،أنظقياختلافعلىجم!عاَ،أنهاذلكبه.يستهانالذى

ليالديبلوماسةلعثاقاواسقيلlloالمؤتةلالحكومةاعترفمنأولو!نتنضافم.لي

عواصمهما.

الايعاءةا!كبرأساءدعموهوالتحر-!،لجهةلدعمهالاهطاَثمأدفعتفدلافامصرأما

لبورةالخارجي"للوفدكمقرِّابداية،ليالظهرةاختارومافرنسا.صرألعلاققا

الوطةاطماسةمتوىرلعلياا132العربصوت8إداعةلع!هالذىواللىور11الجزائرية

لجهةالمقدَمالساسيوالدعمايحرير،جشلصطالعسكريوايدريبالجزالًرين،عد

كلىفع!نتأيبابإلاْالجزائريةلثورةالأسلحةوثقديم،الدويةالمؤتمراتنخلفليايحرير

الجزائر.يين.ايمردينلحركةالأولىالمحرضةوالجزالًريللتمردعاعمةالظهر!اعتبارإلىفرنسا

منطا07َهـوالحاملةالاس!درية،منالقادهةAthosآدوسالاخرةف!ربيكنولم

الجوهذامثلولي133.وباريس6الظهربينالجؤدمفيبحثالتحرير،مش6المعذالأدلحة

بمد.حدإلى133الجزائريةاثورةوحيمن134،السويسلقاةمصرتأممكان

والذي،الجزائريةالثورةحولتمالذيالاجماعهذاهوإلط،نش!ررأنيَهفاالذيوالشيء

أعلىمثلمنلوحيتعملالقكلكبمنتسواء،الأنظمةكلَ،معهاثفافا،!علىقاعأ

وكان.والأردن،والكويت،السعوديةثلالموضوعكذالهاعلاقةلاالقكلكاًمكقلىَمي،

كق!مأواحد،أنفِىيقمي،ايحريرلجهةلابشة،العرولةوالعر!ةالوحدةعنالحديث

تجاوز.وحركةاسحادةحركةواحدآنلييعقأنهأمميالمسقحل.إلىوالطلاط،للطفيجديداَ

كطمل!غبرالقالكولويالةمواجهةلي،الجزائريةالوطنهةوكانت:الاشعاد!6وحد-أ

كلرسخولذلك.والاسلامالعربإلىتنتسبكعودشخمتهه،منللأنسانواتزاعاَ،للذاتنفي

لمالعرب(ندقبروهيفهه.زاهرةالإسلامهةالعربة6الحضاركالت،رائعماضلينفسها

دينحملةَ!نوابليسخلوفم.وعبهداًرضِعنكان،حما،يخونمشعمِرينيكونوا

136.الاصلايةالطائفةإطارليوالمساواةالعدل،الأخرىللثعوبثقِئمجد!دة.وحفارة

خلالمننبلأ،ويزيدماثرنيرلعهامالهالحملالتاريخفام،بالحضارةالدينأندمجوعندما
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الحادىالقرنليوالمرالطينالطفر،القرنليوالز-در-لن!لظطمهينالبربريأ،العريعة-الممالك

لياكس،بينالمؤلفةالوطةُلفتتالحينفىلكوفذعثر.ابالأالقرنليوالموخدينعثر،

الوطنةعنالم!ثزكوالحركلها،العر!ةللامةدرالاَلكونهبه،والمطالبةايراثهذااسحادة

العر!ة.اللادكللي

وخاصة،العروبةإغراءعاثللقد.اولعدةهذهمنإَاستثاالجزائر!كونَاًنيمكنوِلا

محلةمراسلاتله!نتالذي137(رسلانشكعبالأميررتألرو02910391X-عاممنلدءا

فريقا.اٍكال!مةمناطاجمماليومع،العلماءجميةمنباديسبناطمدعدالمئخمع

الشرقليوالقالمحةالطسةلقراتا،تاهلفديد!كددذالجزائريةالوطيةالحركةر!نت

اللذانعدههوأومحمدالألنالمااًشاعهاالئابهفةبحركةالحاللطجعةتئروكانت،العرب

الجزائرعلماءكانdوإيه.المفالةالحرافاتكلمنودطهره،الإسلامتجديدإلىيدعوانكانا

ضدَالآخرينمععراعليدخلواف!فمنذكر،ماعلى،المصلحينهؤلاءتعلىيمفون

بحركةللأسلامايسحسهذاعُززوتد9.13للاسغمارالموفوصنوالأعوان،الظلامةمذهب

بهوعالأحان(منبه!ررلييعفهماالمخلطين)والعروبةبالاسلامداًخذالقالجزائريةايحرير

ل!تاوهكذا4.والاتجماعيمهالسهاصايحريرأجلمنكماوثسحينايجاوز،إلىايطتعمن

المسقل.إلىعامد!ن،،كذلكالمافي،تجهنشمدكدما

ليلها،جداللاإغراءتوَ!يملكالعر!ةالوحد!موفوعُكمان:وئناقيوزوحدة-ب

ولذه.العربالعالمقلبإلىلحمل(نيجبالقَاليرةثمف!اتخافعأذلكمعيقىأنهالجزائر،

داخليلداثمديمة"العر!ةالمو!ةأنفىلكجديد.بمنظارإلطيالرأمرالعر!ة""المومهةلماناباشة،

خضعتتد!نتولمامعها.لواطأتالقالإبريايةجراءمنالأمراضإلهاولسللت،العلل

لبةالإمبرياين،أيدىبينأصبحتتد!لتلافاالأمريكمة،أوالبريطا!ة،اطارجةوزارةلمخططي

لورنمىقالهدمعالجاللطعتالئ،الجديدةالعرب!ةالموصةف!نوِباثطيلاا.141طيةمطيعة

إظعة،نمف(وفاععلىجامد!)ولبه!،ططَالمسقلةابلاد،تنصإلىأساسا،قدفوخلفاله،

11142.يثؤوفاليضاَمسقلةبلادأيجلهااسحمارية،(ونمف

اهمفة،دانةالوطق،ايحزردشخهصعلىالأولىبالدرجة،االموم!ةهذهجذةو!قوم

هذهبفغلالاعي،الاسقلالل!نوهكذا.وصايةكلورلضفدهاولأوابفالالإبرياية

توىوطقوجشإدثاءعلىيقوملا،لعلياسقلالإلىتحّولالجديدإ،العريهةالقومهة

!العينيكونوا(نلا،وجودهممسؤولهة،أنفسهمهم،العربيحملأنعلىولكن،لحسب

ا.ااالفربمهأوللشرق

ليخاعةولمورةالطاتة،كالليالمسقلة،الجزاثرتجلمنبعد،لهمااييناةالاسز!جمةلكن

خلالهنه!أ،عامفذإبالية،بمورةمعرودة،!نت،العر!الطلممسوىعدى،الروليابل

حادلثكليكلن،العربأخذ6،الأضرالشواتفي:"فىلكعلىولنحكمايحررو.جهةتحلهلات
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لاأفم،ولهمواالأجبيتجلمنومشخلَعةسكَلقةللمسمقة،لرواتمنيملكونمالامحر،بهر

نقلطرقليتحكمَون،خامةدمورةهم،ال!ط،الط!ةمنهاللاَاحهاطاَأرضهملييملكون

منالمأدهةابفليواخرلشخدههاالقالسوسابحر)قاةوليالبر،ليابقل()أنا!بابفطهذا

النفطةالشركاتقلعهاأوباحأو!كلائدقنعا!مديمةالعر!ةالمومةوكانت.العربر(.....اطالج

لرلع6ددالرهذهدستخدمانقخيأولالجدلمحآالعر!ةالمو!ة(ماالاقطاعن.6ا!دلض

بلادمع6لد،عوامحرجديدإ،نفطةفاتاتلصد(فارلكمنو!رالثعوب.حياأمسوى

أمالبفط".عر!ة"ممموعةوخلق،للنمطالمخةالعر!ة،لبلاد6مرخدباصةونمل114.أخرى

الورة"إلىالطلعخلالمن6ابطرالوحد!أنإراملأ،إلاهذاللهساطافرة،للصةلالنسهة

مثضَة.صقة!كونأنعنضألع!ةالعر!ة"

كلْلُعدتايةوداراتقوىالعردة،الوحدةعلىالاجماعفكرةوراءدظهر،هأنوالحضقة

القاياقغةبالحدديةدمطدمالجمح،علهاجممعالقلالوحدوية.وحدةأيةي!قإم!نة

صذدأساسِنن!يارينفالكن:اٍالقوليمكن،عامةريمورة.العربيالسطسيالمسرحليللاحَط

علىويقومالمافوية،ا!عمعنيدالعهل!نالأولأها.حديثوديار!قلدي،دارلروعهما:

نإثقيما.أنيمكن،وراءهحققةمنوهاشيء.لكلأصلأالقرآنهناويمبحالدلن.أصاس

هم"حماسةدعاقاأشدأنبخدالقالاسلامة،بالمذههة"يسمىلالأولىاطمصةهيهذه

حارةكذكرىالإسلامة،دالوحدةالعربةالوحدةتحيلطوعدئذكهااا.المسلمونالاخوان

147.المواتعهذهمنالسعوديةالعر!ةمواتفولمزبالقلدي.لالمعنى،الأمةإلىالأيثواق

كفلهايبرالهة،واحدةصورفي،ددورهتخذالذيالمعاصر،هالا!بحدالاَخرالطرلىولي

هذاولكنالاهبرياية.فدابفالعلىحر!ةلورية،واثا!ة،ولبنلرنسالأولىلالدرجة

عامليكونَ(نيمكنُ!نوالذىالعردة"و"الاشراكة*العربة"بالوحدةالمتىالأيخَراقر

ابامر-لن،يجاه!نها.لمحماتاتضةتكونمابهرأ،اتجاهاتعدةإلىيفرعوكوحد،انسجامِ

!لوحدوييناقيهات:عدأإلىأنفسهمهميخقسمونالذين4ابعثحونههيقفمامح!رراَ

914.العراقنوالبعثنالسور-لنن،وابعنوالعفلضذ،الحورانون،والانفمال!نن،الاثتراكون

الوحدةفار4وماعلط.ويقضيإ،-لوAآملكللعهددلحضد،lالمالعلوفعPهذاإن

صحهفةتشخلصوعدمارلك.علىالبهرةالأئلةاحدإلا6191عام-الممريةالسورية

بعضعلىفههقاف!ةالعر!ة،الوحدألمشكللأعمه!تحلي!قوم،الاخفاقهذادروسا!هد

العالمداخلبعض،إلىبعفهاالاتجماعةالقوىنشةمشوىعلىالممثكلةيفعالأساطرر،

علها.نقفأنلشحقتحلعلاقا،ورصانةوضوحهاب!الرائعةه13،المقالةهذهوثشحقالعربر.

وجدلطَ،كاريم!هاًدغبرالعربثةالقوصةل!نالعر!ة،للوحدةالداعمةالقالةالعواملجمانبل!لى

عحتالموم!ة"إنالوطنهة:للخمائصومُوسَع6حدالوإلىالطموحعنكاشفهامكطمل

،العريالوطناًجزاءكداخلآلاروملاحظةالوطقاسقلالهاياشعادةالعر!ة،ابلادلأكر

نفاللينحتهالذىالفعليايفامنوهذا6الوحدةلهذهالأجزاء.لهذهوالحساسهة-الداخلهة
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أخذنااًتاولوبلد.لكل،الحامةالسماتيُظهرأندونمنيتم!كنلمحدة،علىقطركل

إلا،الوحدةإلىداعةأوموخدة،جمهعاَلوجدناهاإذنحدة،علىالعردعةالأقطارمنقطركل

ا.151,الظليالطملفيإلا*نوعة*أفا

واختلافالاشقلال،إلىالومولشروطاختلافعنكبر،حدَإلىاينوع،هذاويشاً

بعدانفغالذيالوطقاذيسيرةليالعر!ة،الوحدةفانوحقاَايعة.ايظيمصور

ليوخامةالعرب!،الوطنلينثأالذياثورىالارقدَمهجديد،بمخوىشننىالاسقلال،

الفروععلىيقغالهالعريهة،الموميةح!ويةيزيد!نفئ،جديد،دهارالعردة*لالثورةمصر.

فيكله،العرب!الطلملي!ؤلرُا!ديدالارهذا!ن،5291عامالممريةالثورةومنذالمحة.

،ولبن،سوريةليالقوللكالمراع،ليوالداخلة،المنربليالقكلك(ياثورية:القوى

معادالعربهة،للقوصةجديدبدأاًساسعلىايمفاًعده!ن،كلولي.والعراق

ا.العر!ةاالجماهررددعموقمغاليهيين،فيوحاديمبريالة،للاٍومعاد،132للأقطاع

الاجتماعة-للثروطبعاَلاابايثة،اينويععواملُحاممة،بمورةكدخلت،وعدئذ

ابلادليناكشًةللاختلالاتكعاَأ!أ،ولكن،فقطالاستعمارلةالفترةعنالمورولةالاقتماد!ة

الداخلةالدياهةف!نالمخبة.والأنظمةوالاختهاراتالاتجاهاتدينالفروقبحكمالعر!ة

"فالاشراكية:العر!ة""يابورةانمختالتىايطلعاتمعالكلَية،الديايةغبتالقهي

هيحهثمنالعرلة(ابورةمخإحدىأو،الأسلحةأحد،المورةهذهأصبحتقدالعرية

القوىنسةولأنذلك،وبحكمالعرلة.البلادلبعضوالاجتماعيالاتماديللوفعانع!س

عاملأعحتقدل!فاالعرلهة،ابلادجمهعلي،واحدةلستالاجتماعةالطقاتنخلفبين

ا.االعر!ةكراالأمةداخلوتعارضتاقضعاهلككنلمإن،لفريق

منبهتحفظماعلىالعريهة"،ابورة*حركةليالتحريرجبهةُتشركُالسطق،هذاولي

الاشعماري،للاستعلالالحامةدالثروطدعد،حذإلىالمتنّة،تجربتها،ليوخصوم!ةأمالة

الوطفة.الأرضتحريرأجلمنمعأ،والعنهفالطويلويالنظل

ف!فا،العربالوطنلمجموعالمثتزكالمصرليشريكةَنفسهَاتترُايحريرجهةأنوعلى

صفوفولقسَمتُداخلالقالفملخطوطجملةليتدخلأن،كايةبكللتجنَب،ذلكمع

ليالوحدةضرورةعلىتحرصلمحدهاالتبديد،قوىوتجاه.الأوسطال!ثرقليالقدميالار

نأيجبالذيايضامناشقاءإلىقدلىالمسنح،ابضلخلال،الوحدةهذهو!نت،العمل

لحسابالجزائرتجلمن،مطلوبالتضامنهذاف!نالاسقلال،بعدأماالجزائر!ي.الئعبيدعم

بينثطايقاًفاكانلملاحطةمموحهاوالمجال،134الفلسطقالثعبلهيقومالذيالمراع

هوأولهأهدفاَ،للوحدةدفعالقالمسقلةالجزائرليالأفريقيةالسهاسةوبينالعربهةالسهاسة

ابالوراسطالةليالمطابقةهذهونطو!والمهيوية.الاسحماريةا!فةمنالثعوبتحرير

ايحرير.جهةلدىللوحدةايحريرى
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بعينذلكمعدأخذةَوحلى،كظحةوحلىالألريقة،6لوحلى!تماماَالعر!ة،الوحلىأو!ظل

منالعبرةأخذتالتىايحرير،جهةلانوفذا.لومةوخمائصفرديةمننالكماالاتجار،

المشوىعلىعفويةوحدةكلتجاهمتأنبموقفدوماَ،تحفظايحدة،العردةالجمهوريةتجردة

ليايإنسلاتعقلاالأخرِى،العربهةالثعوبككلإيها،نطمحالقلالوحدة":155المرب

الثيءأنذلكنباَ،بعداهدفأبقىالوحدةهذهإن.المركزىايوحدولاال!ثكل،

لإنشاء،ونعززهعلطنجقياًنيجبالذ!الاتحادهو،القريباىلليغره؟منامحرالضرورى

11.،فىاالقدمأجلومنالابريالةف!دمتحدةجهة

الأوسعالمجاليمثملللالعرب!،العالمحدودعلىيممرلاالجزائريةاثور)أفقأنرلكَ

تد!نوتابعات،وشائجمنلهيخما!التاريخ،*ابلاث:الظراتليالقدمةالقوىلمجموعة

نكونأنونريديتجزأ،لاجزءمنهنحنالذ!العرب!،الوطنليحدة،وعلىخاعاَ،محالاَاًعطنا

وبينياانعقلىالذيذاكوهوأدساعا،بهرإطارلييخطويايفامنهذانه.لكنكذلك

نكشفوهاالتحرر،اجلمن،المعركةنفسليالداخيينالحفةوأمرد!إفر!اثعوب

157.1,ثوركنااياركلةالأهمة

لحياقماممنلهنفسهاكرَستبما،العربالوطنتجاهاًمالتهابُرزالقالتحرير،وجهة

لو.المفرببوحدةتملف!ماأضق،مستوى،علىالاهتمامهذامثلإعناعريتقداولوات،

اًن،أولىمرحلةليالفروري،منكرىلىفاالعردة،الوحدةقيهقدؤجاموقفاَك!نتقدكانت

منربلكوينليهوابناء،لهذاالأولىالمرحلةل!نينا،يغلولهماالممرلة:"6الوحدتضق

الثروطليوايشابهالاقحادية،المماعليالأوفحوالاشتراكالأوث!فالقرالةمُوَخد.

!نتإنلابداهةوهذا،وأقربأسرعالممربوحدةتجعلأنيبيوالاجتماعة،الجمرافهة

لانوهكذاالأضق.المشوىعلىتحققتقدمدئأ،العرية،الدوللاتحادالضروريةال!ثروط

8.11؟االعربيللوطن،الأوسعالاتحادويهىيجريالمنردهة،المنطقةداخلايوحد،

المفريةالوحلىة2-

فسجمةمحموعةكؤلفوالقافهة،واكريحهةالجفرافةمعطاقامحكمالثمالهة،إفريضاإن

والمحراء،الشمالليايوسطابحريينلقعكالتولماما.المحطةاكطقعنبوفوحنفمل

فىلك،إلىأشارواتلى،العربالجفرا!ييند!نوأصلاَ،حضضة.جزيرةلشكللافا،الجنوبلي

ا.االممرب"جزيرةعنوتحدلوا

!ؤلفلأفاالشمايةإلر!اكلمةلشعملمماأبهرالعرب!ةاللفةليالمنربكلمةُوثُسحمل

ولكنالعرب!.للثرق*الأوسعالأسرة"إلىيانتسابهوكلذكرهللمثرق،الاَخرالمظبلالطرف

النربي.باكئرا!صالأالأمحرالعربالجزءذلكيؤلفهلأن،المشرقتجاهضَزهأيفأيُبرزالمنرب

.الشرقعنكافةبدرجةونخلفاًدفرديه،مسقلأكماناَفىلكبحكمويؤلف
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الأتطارأنرلك.العربالمغمنأبعدأعولأالممربياريخإناياريحي:المنرب-أ

نف!عاثتما،حدإلىولطولولس(والجزائر،)المنرب،المجموعةهذهءلفالقاثلاذ

الوحد!هذهيُعززماإلريقاهنالقسمهذاليأن!ثأقداياريخف!نوهكذااكريمية.الأحداث

أيفأوشهدتالفزاة،دفسهذهعرفتولقددعض.إلىدعفهاالمفربدلادتجمعالقالمصرية

ومسفا،وجوكورلا،لعل،هافيانإدوحدها.لونسعلىلقتمرلموالمجد،العظمةهنلترات

اثلا4.اللادليآلارهم!ركوالد

القلذالتلهاحفظلدكولهعلىالعربما،وللطلمللأسلامالمنربلمحالعرب!النزووجاء

ا!يرنالطالمرايطينمملكة(نإفىوالبرلركلي.العرببنمرهااطينفىلكنذتميهز!أمجت

لفخرتذكرالمفربوحد!حقمااليينعشر(اثافيالقرناليخاعة،والموخدينعمثر(،اطاد!

ال!ثطلة.(فريقاوطىلدىواكزاز

هوساهمال!مطرإ،بفساثحةالممربأتطراخفععدماالفرنسيالاسحمارلكن

ابدايةلي!نتالقالملر!ةللوحدةالعمرىالوجهلكوينعلىالوطق،العملبحفزهأيفأ،

الطلابائدليايالطلال!ة:ابظطتداخلالأمرأولظهرتولقدوتطعة.مطبةوحد!

913)أالشمالة،إفريق!اليالمسلمين AEMAN)j،ا!وليAEMNAF)الطلاباىدم!ا

لزلظنفهما،6الأخروسماولاابظَقان،هالانو!لتلرنسا.ليأفريقون(الثطلالم!ملمين

هالانو!نتالمنربة.ابفالةالروحعلىولثوارلواالذلنالوطنونلطهورمحالأففل

الالمالاتلدءعلىساعدتالقإلريقاكالبخمةنلكلي2691عامحول،لدورانابظ!ن

كال!مةانمنالرعوعلىقبة.jjtjالظص،وعلالاطاج،ممالىلينالمثزكوالعمل

باسقلالطبتعدهاالملري!ة،طموحاقاقمللمل!فاواتماماقا،لأعفالهاجزالريةإفريقا

الجهةيدعلىابجمةخلَتوعدماالمنربا،6.1وحد(جلمنوناضلتاثحة،الأثطر

حزبمنددعوة02/11/3791Xيومقامإضرايأدونسليذلكألار،3791عامالشبة

الجديد.الدسور

!ونى،ليالجديدالديورالجزائر،ليالشعب)حزبالوطةالأحزابتمايزتعدماوحق

لائق،م!نليالظهور،عنقطنقطعلم6الُموَخدال!ثعاراتل!نالممرب(ليالمراكشيوالعمل

!نتاكدة،الطلمحةالحربالهتوعدمادتفذها.القوالقراراتالأحزابهذهدراهجلي

عملَهمالمرلة،الجاممةيثجتوتدالمظرلة.طنالوللرجالالالقاءم!نهياولهرة

دمثرهـعلط،الثمالةلالر!امزتمرعقدقي!دهاوذلك4591(عامنثوئهافذالمشزك،

يومهوخاص،دشكلنا،يذكرالذياياريخ(نغرالشمالة.إلريقماعنللدلاعجهة

ثملوحفرهالذي4791يفرى15-22!وميينالظهرةليالعرب!162الملربمؤتمرانصاد

تراواهمو!نالممرلي.عنالدلاع،ورالطة!ونسعنالجديدوالدشورالجزالر،عنالشعب

الأحزابفذهالسماصالعملتسقيقومعربممردميهبإنشاءهوالمؤمَمرءاهذاليأتحيذ

لجة*ههـ91عاميايرلي،الظهرةليأنثتاكريخذلكمنعامويعد!ا.المخلفةالمفر!ة
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،مراتعدةيُخت،،اللجنةهذهولي.165الكريمعدالأصررعايةتحتالعريط+المفربتحرير

ليعلهه،المفقالمسلَح،ابفالتاملية،المنبريةالوطنهةالحركاتنحتلفلينايسهقمشكلة

ماقعلى،الظهرةليأ9كرهايو92يوموُقعأنهو!دوالألريقة.الشمال!ةالأقطارهذهكل

تمتالقالاكمالات"4إلىأيفاَأثرلاولقدابلالة.للأقطارالعاندةالكوماندولرقلينجممع

الحمهدعد)ثل5291عاممذ،ط+ولDاهـناضليودعفى،الكريمعدالأمرربعولييين

ونحنالعرب!.المعربممموعليالمسئحالعملليالتش!قلدايةبوضاهـ...(ومحمد،المهري

مذهلي6،حدعلىتطر،كلليلدأتدالمستحابضلوأنتضق،لمالمشروعهذاأنفنعر

ذلكإلىالايئارةعنبذهللارأيناه،5491نولمبرأولب!انأفىيعوكدمااثلا4.الأقطار

وحمدةإلىالدعاةأوليينييدزمنمذ!"لقد:قولهفطجاء+إذ:وأسفدأسىالمشروع

7،111.الثحةالأتطارلين،الحظلسوءتضق،لمالق،العمل

الوحدةيينتجمعالتىالتحريرلجهةايوح!ديايطلعهذالوتإلىعالرينوبشر

جبهة!نتالجزائر،ليالمسقحابفالانطلقوعدماالاَخر.يعزَزُفهماكلأأنإ؟:والعمل

الجزائرحربنمانذلك،وبحكماقماماقا.منالأبرلالمقامليالمنربايضامن!ضعايحرير

يمورةنفسهاعنلعربلأنالفرصةسحطهاإفاهاما.!شفاَالمفرل!ةللوحدةلابسةسيهون

العلا،الساسيماالقماداتمشوىعلىالاخلافات6إلارليأيضاَشساهملبهيمشخمة.

ثحة.1للاتطار

ايحريرجهةاتمتالمسقح،الكظحانطلاقمذو:وحدويةو!طلعاتالظءات-ب

هو:هدلأالمسفح،للعمليغعأ!9نولمبرأولإعلانو!نمكلبهأ.بعدأعملهاقببأن

ايحريرجهةمنشوراتأولوكانالأفر!ي!أاا.الثمالإطارليالوطق+الاسقلال

1 "Resistance algirienne"إلريقاعناللفاعأجل"منهو:إفافاَعواناَتحمل

علىالمسفحالنضاللعمهم6ضرورلرىاطينذلكليايحريرجبهةوكانتالضمالة+.

الاسقلال.إلىالم!ثزكالومولحتى،الثلاثالمفر!ةالجبهات

رإ.النقطةهذهحوليدور،يوسفدنوعاعدورقةدينللاخلالىموفوع(ولوكان

الذاقيالاسقلالقولهوواتعيةالأبهرالأمرأنويرى"المراحل"لسطسةول!أالآولكان

وعنالمنرب،ايفامنعنيدانعلكانابافيأما9،1.المستحللمراعحدووفعلونس،

وسكتلالفوز،الأولنطروجهةوانتهت.المفربل!هلابمرحتىالممركةتابعةفرورة

رالجزائر،المفرديمنكلَليالتحريرقواتأماالتونسة.الجهةعلىأ9كرآخرفذالسلاح

ليأنئئتأنبعد3594،17،امحربراولمنبدءأ،المشتركالعملعلىالالفاقلي!حتافا

أنهذلك(172طويلأدعشلمالقدلك8المنربليالتحريرلجعشنسهق+لجة5591جويلة

و!ظلالمفرب.لاشقلالالأملبابعندئذلانمغأشهر،دفعةدعد،الملكعادأنحدث

173.الوطةللمطالبالوحدالمسرحنذئذ،الجزائر،
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ايحرووجهةأنذلكالمنر!ة.للوحدةحدأيفعانلاوثونسالمنرباسقلالولكن

الجزائر،ليتحاضالقالمعركةأنإلىابايبةمذهوكثرالمنرب.لي"الأخوة*تفامنتطابب

"لالممرب:كليالثطلةألريقااتمامثرأنيبي(واقمام،وثيرابلد،هذاحدودتجاوز

إلىكالسمنلدعمأنلاادَ،ابمرإه!لاتكلالحربلهذهككونولكيحرب،حالةلي

الجزانرية.لا!مفعةايزامهمامنيفعفأنوالمنربدونساسقلالولعلىا.ا417أغادرو

إنماألريقى،الثطلالساسيالموقفأن8المومام،لمؤتمرالسطسيابنيقذرماعلى،وذلك

كلككونلاكيدونس،ومشكلةالمفرب،مشكلةمعتداخلالجزائريةالمث!كلةيكونيمهز

كونس،أوالمنرلياسكلاللانالجزائر،دقللمإذاأدهوالحمقة.واحدةمشكلةإلاالمشكلات

173.الوهممننوعاَيبدو

ولمدالممرب!.الضمنواجبينس!اأنلهمالحيكنلمابلدينهذيناسكلالأن،والواقع

المفريةالجزائريةاطدودطولعلى،والتراجعللمناورةوادحبمجالالتحريرجيشقواتتمحت

daواباظور"وجدةالون!ة.والجزاثرية et Nadorالمدربفي115أ،jليلىوال!غارديماو

دينالفيدة،ايحرروجهشو!ايةاللاجيندراكمبحكمالجزائر،حربخلالأعبحتلوذلى،

الطصمةاصحتالمؤكة،الحكومةآوتالق!ونىإنثم6لرية.الجزللورةالأساسةالمراكز

بشالطمةالأركانهةمقر"غارديماو"واًمبحتايحر-س.لجهةوالديبوماسةالسمايهة.

لكنلمياف!نوكذلكالتحرءس.صئىهامألوجشكمامركرأ*ال!لى+أصبحتكطالحر-س،

أرفهاواشخدمتالجزانرية،اليرةتجاهمشخمتةيصورةدفافهاعنأعريتوقدإَ،ولااقل

M176..A.ياهـضأيسمىكمانلماالاذاعةلاداراتكأعدة Lمنالمادمةالأسلحةلمروروم!نأ

طنى1)المجلساجماعاتأهماسقبتأفاعنلغلاَ،الماهرة

الذ!الراعليعهارغمأفالعةنفسهاوجدتللجزائر،اجسورةالمنر!ةابدف!نوهكذا

تولرعلاقاقاأنذلك،جمكموجكتولقدفرنسا.وبينالجزائريةايحرلرحركةلينيقوم

كانتالقالطئرةدلكالفرني،الجويالسلاحاعترضوعدما.الأخيرةهذهمعوتسوء

دينحادةأزهةالارقدالعملهذافان،الوفدهذااًعفاءنهاواعقل،اطارجيالوفد!مل

عدماايحرير،لجهةمساعدقالقاءالأثمانأمظدفعتالتىهيثونسإنثموالممرب.نرنسا

آرسلانويعمد.91!لهفريليبالقاللوقذفتلال!نراتيوسفس!دىساقةهوجمت

لون!،أمايتال!لالحسائرتائمةهول!قدّمايونشة،الر!ةالأرقامعلى177هوباراسي

الجزائرية:الحرببسبب

وعسكريين(مدننادينجردحواهـ"8قظ6اهـمهبحدودالشريةاطالركانت

هذا.يومناحتىمفقودينظلوا,022

علها.تُفِيَا"ثهةمنراسو!5قذم،*م!ثئ"0011ا"ديةاطسالًر-وكانت
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إفابل،بالأرقامقاثمةعلى!قمرلمالجزالًر،حربخلالالمفرب!،ايفامنظهر!ولكن

س!ماولاالدولهة،ابظماتداخل،ايحريرلجهةالاسيالدعمليأيضاَ،ولهر)،كات

المنربهة.لينالاجتماعاتليوخامةايحدإ،مالأم

92إلى27منطنجةليابعقد178المنربلدولالأولالاجمتماعل!ناكحة،هذهومن

طلبقد،الاجتماعهذ!و!نالممرب.د!حjداريخليهامةمرحلةسعكون91هونسان

52منلولسليوالتف!ذايشقلجةاجتمعت(نبعدالتحرير.جهةقلمنعديدأمرات

ابلا"المهرلةالأتطرالقاءتمأنليالأملعن،الجاميكمرلمحهالي(عربت.أكولر،92إلى

التالى،ال!ثهررليا.اأ97الجزائرداسعقلالللحجطم!ثزكةعملخطةلفعأناجلمنقرياَ،

دإخلإلاتتمأنيمكنلاالجزائراسقلالدأندوهأالممغدورقة،الرئسلقي21/11يوم

ليِالرنسان،واترحاطامس.محمدلالسلطانيلكي01118،كايةاًلريقةنة-لر"محموعة

نداءاوأرسلاالتحرير،وجبهةفرنسابينليوسطاطمهدةبمسا!مايقدماأنالجاميبهافما

الثعبإلىيعدأنيجب،عادلحلإلىنهيمفاوفاتعقداًجلمنالطرلينإلىملحاَ

لفرنساالمثروعةالمصعيفمنأنيخبيكطايحدة،الأممبدىططسادده،اَلجزائرى

ما!محهحهالي!أوضحتجداَ،هيبىال!انأنايحريرجهةرأتوقد11181.ومواطني

يقى!نإنمقبرلوغررالاسقلال،يعقكانإذامقبرل،يثيءالسطدة"لثجصأنيعق

نظرووجهةلاح!ة،منوالممر!ةايونسةابظروجهاتلي"الفرق*وكانا.ا182ذلكدون

تمأنوالعاجلالفروريمنأنالجبهةرأتولهذاالطم.للرأيكدئذيظهرايحريرجبهة

اتجماعالجهةاترحتأنعدلًذوكانالظين.هذاثليجنبالجهاتهذهلينالاور

هو،الأولهدلها،واحدةمحلةالممربما،المستوىعلىلمهحقق،أنهلهايبدوكانالذمميطجة،

183.الاستعماريةفرنساضدلوقفبلاابظل

الدشوروحزب،الاستقلال)حزب:الأحزابمشوىعلىابعقدالمؤثمرهذاأنوالحق

علىبايأيهلىيقغلالهوالجزائر.قف!ةفَيليواضحةمواقفتخذايحرير(وجبهةالجلىيلى،

مساعد!أيةثقديممنالأطلسيحلفدوليُحذَرنهاٍيلالاشقلال،ليالجزائرمميال!ثعبص

اًراضيالفرنسةالقوىلاشخدامحذوضععلىويُلِحالاسحمارية.حرلاليلفرنساعسكرية

184جزالًريةحكومةتألهفذلك،عنففلاويوصي.الجزائرىالشبفلىو!ونس،المفرب

ي!ثيررل!نهالمفرب،لوحدةابأسسيالمشوىعلىأماوالمفرب.لونسحكومقاش!ثار!بعد

الجمعهةهنفهمأعفاءأ0عضوأ:دلاثينمن185مؤقتأتألفاششاريةهئةإقامةإلى

أعفاءبينمن(خيروون01وايونسةالوطنةالجممةمنآخرون01والمراكثيةالاش!ثارية

.NAالجزائريةلثورةالوطقا!لس

ثحهويدور.02/6/5891يومإلى17يوممنابصدلونس،اجماعالاجماعهذاويلي

الأنانأعضاءستةمنتألفداثمةأمانةل!ضم،48.طنجةاتجماعتوصياتتحققعلىالأولىباللرجة

منوتألف،الرباطليأولهمايضم:قسمينتنقسمأنعلهاويوجب487.بللى(كلمنفهم
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وابمبههأ!أ.واحدوجزائريلونسونمنويألفثولسلياكفيويقىواحد،وجزائريمراكثن

اسطاعتإنأنهوبلاحظ.!ونسليوالأخرىالرلاط،ليمرةيالتاولي،أعضائهي!ملىيحغاًن

لينةواوله!ا84!كوس!مبرِأولإلىآبمدمن،!ونسلي)أولاهامرينتخمعأنالطمةالآمانة

ألدا.ابورلرىلنالاششاريةاهمئةف!ن948(91!راصير15-17لينالرياط

اتجماعاتأنعث!هاالئالتوحط!ةولأالمولعةإلىلابظرشك،للاتوافعةالائجوهذه

يخصبيكنلمالتحر-رولجبهةالأساسيالاتمامولكنألارقا.القالآمالإلىولابظرطجة،

كسبفرورةعلىينمبكاندلالممر!ة،للوحدةمؤسساتإقامةعلىالأولىلالدرجة

مثكلةتسويةالأملإمالعلىوحملهمنظرها،وجهاتإلىوالمراكشننايونسصننالزملاء

إرضاءاَالتحر-ورجههةأرضىقدطنجةمؤتمرأنويبدومفربر.-فرنسيالفاقإطارفيالجزِالر

ثثَالمفربيكونلن"إذالممر!ة:الوحلىةلينظرهاوجهةإ!احذلك!نس!هاأندونلاما

ابالر،وجهاتليايادلسحرعنيبثقولنبابعوص؟يصاغكهانأيكونولنبقرار؟تشه

المنريهةالوحدةجوهر*إنذلك:!د!الثما.191pالاتجماعاتعنولاابدوات،عنولا

هذافي(ناًولاَيعقلذلكالممرب،إنشاءاًردناوإذاالإمبريالة.فدالنضالعلىيقوم

2.اابمر!وأإلىنقودهوأنلمجعه،وكلتوامه،كلالنفال

لهكونالمنرب:لأس!سقضايابحثأنالجزائر،اسقلاللعداًممي6ابمرهذالعدوِيمكن

اتمىربما،أفريقيالثمالالكونفدرالىللاتحاد*!موَرنالكَنكونفدرالمط:طاراٍليقحداَمفربا

تضاياليالمفرب،علىأنهو!مورناأساسولكن-قر!ة.كالدولللاثعلىالإيقاء

كذهاوبلاحظا03!4واحدةوحدةككَؤنأنالوطق،والدفاعوايمغوا،تتماد،الحلهم،

عنللكولفدوالى،ائدعنيتحذثرلاألاة،أقلالصوماملمؤتمرالسبسيابنأناباسة،

،وحفارة،ولغةو!اريميأ،جرالمحاَ،واحد،كلَال!ثمايةإلريضا"إناًلريقي:كال-فبرالاتحاد

دلدوليددرالاتحادإن!ئاءليطجعية،6دمور،نفسهعنيُفبرأنايظمنهذاوعدىومصرا.

.49124اثلاثالممري!ة

لاتجاهوالأخذمشزك،دلاعإنشاءابداكة،د،مصلحةالشققةابحةللشربإناا

iةطردابلوإفساحمثزكين،د!لوماسصننوعمل كلانةدثزكةخطةووفحلمإدلات،

علطالمفقدلوالتللحلعمبرداهجووضعواحدإ،نقديةدسعاسةوالعمل،والتمنعليجهز

محراءليالأرضتحتال!نةلثرواتالمثزكوالايثمارالقالمحة،وابادلاتالفة،للأطر

11ابحة.*أابلدان

موضعووفتالمدردة،الأقطارلينالاخناتن!ثاْت،الأخيرةالنقطةهذهوحول

طجة.مؤتمرليعلهاالا!فاقعًالقالظنجللكابحث

الا!فاقبمناسةعبة،دمورةهذهيرزتكلدواياعدإ:وا!موصياتالاخلالات-ج

لفريغلفرنسالالسماحالالفاقويقفي03/6/5891XيومEdjeleحولايونيالفرذمي-

564



!برSkhiraالمضراابولي،فأالمرطريقعنالجزائر،دالموجودنالم!هذامنابنط

والئالمعرلي،دلادتجمعالقللاسحماوالمعاديةللحهةخالةالافاقهذاأنايحرووعهة

سعمنتألفكفةرةمذكلمارصالرالضذاي!قلجةولامتطجة.مؤتمرليتحققت

الأخررة.هذهلساسةال!ملةمعارضتهاعنيهاأعريتالتولهة،الحكومةإلىؤجفت،نقاط

المحمرتجاهالمفربيكون(نمنالنصر"لريع"لييدَلاأنهخاص،ل!ئكلفها،ورأت

!ا.كل!214خروقلاوحدة،الفرنسي

لبلدينفهأدعرضثالومي+اطزوراء+ماعوافا:الَاحة،ابهدجريدةوكث

الاكماديةمما!افمانعلىالحريمةايونسةالحكومةموتفينفوانقدت17ايحاورين

يمكن،الظروهـالحالةليالاتمادية"ال!رعةأنواعبرتالمنرب.ايفامنوِاجبحسابعلى

وكرامةحاةعنالمسؤولينيدليحجةثكونأنيمكنلاولكن!اكجر،!دحُخةلكونأن

ول!اللممرب،اطازمالموقفلطذلكعلىمثلأاوتدَمتا4.هوالافسامةال!ئاتمنالملا!ن

الزوليمضةالرنسا،معاضاقايعقدورفما،ايحريرجهةححاليحهتااليين

الجهاتتداولانايحريرجهةاقرحتالمناسة،هذهولياراضهها.عبرولقله2الجزائرى

اكطقةالمحعفةأعمدةوفُتحتمثزكةووا،ترويةصاسةعلىل!اقفهالمحمااث!

اقيول.!م!112"ملفعلىللكلاملا!ا

لثتماودودلى،وال!فذاينسقلجنةيينالعلاقاتمماءبالفوملذتالقالعاصفةولكن

تمْنزاعاقما،!سويةليالإصراعالطرلينعلى!فرضكانتالعامةالأوفاعأنإدلدْدَت.أن

لجةوفدوبينايول!هةالحكومةلين(أغسطسأوت-)آب-شهرنذلونىلياتجماع

ابونةالحكومةدعمإلىاباسة،لذهصدرالذيابخامي،الحانوأيناروايضذ.ايسق

ولكن02.طجةاليالمحذدةالمنربايفامنبادىعلىاككدو(عادالجزائرممي،الثببفال

يهاًدلتالذيايمريحاهاول.4djeleاًناببخطإلىديءيثبرلم

الأصلدظتقدمحادلانأنبميافلس"إنهلالقول:اكفىلقداكسة،لذهCCEاهـ

ابقطة،هذهحولعرضا،وتد.Edjeleمنابفطأنالبمدَاإم!نةالمحلقالاخلافعن

الديبلوماسةالمذكرةليجاءتما!وعلىايحريرجهةنالروجهةالآخر،الطرلىمن!دلنا

الفاحأىدونمنقائلأ،ايمريحأفافثم202الموضوعهذاحولدثرت،أنشقالق

علىوحرعهادعمهااسمرارعلىالتأكدعلىالتونسعةالحكومةحرمتأن+ودعدآخر:

السهاسة.112ْ3وثطلطقامقاصدهاحولطمأتاعلىاً!أحرمتكط،الجزائريةالقفهة

،5891شتمبروأولآب03بينثونسلي،المدربةالطمةللامانةاتجماعِأولتموعدها

رالحكومةالتنسق،لجنة)أيالطرفينأنو!دو402.دالكتطنمحاطَةالقفعةهذهظلَت

الجزائر.اسقلاليتمعتىحلهاودأجعلى"تجمدها"علىوالقاالونسهة(

المحراوية.الحدوديحديلوالجزالًر!ةايونسةالمطلبئهنفسههوالمولفرسكون

والرئ!ساثافي،الحسنالملكقلمن،6191جويلهة6يومالمُوَئعالالفاقيرولوكولوكان
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حولابقاثىويؤجللكاملها،الجزائراًرافيوتمامةسلامةمدأيؤكد302عاسفرحات

دونسبمطلبيغللمحماكذلكالأمروسكوناسقلالها.الجزائرتلحتىاطدودية،الممثكلة

نأاوبعد.ك!12لررتثقفةكاشطلةبعف،وفعمطلبوهو؟233الحدودخطتعديلى

يفهريخلال2ْ7ايونسهةوالحكومةالمؤقتةاطكومةيينالاساءمنشهئاَالطلبهذاألار

الجزائر.استقلالبعدإلاثارلالكيأخررأ،المثكلةقبرت،1.691,وتموزجوان

عنواحد،آنلي،كثفتالجزائرحرب(نالموليمكن،السريعةاللمحةهذهنهايةولي

الأزماتخلالمنحال،كلعلىظهرالذمميايفامنذلك،وحدودهالمنربايفامنإم!نات

إلىأدتتدالجزلر،ح!ابعلىحدودهابوسحوتونىالمفربمطالب!نتوئنوالقإت.

ولمالمنرب،ايضامنجهةمذعتفىلكمعل!فاالمؤكة،الحكومةوبينالحكوتينهلالينبينكوثرات

اهـكم!*.ليللدخوللرنساعروضقبلتالمنرب،ولاكونس،لمنهفىلكعنوفضلأ.تحطم!

السماسةالاتجاهاتعنالأولىبالدرجةابالفهالاخلالاتإلى،الاشارةاكبومن

الفربهة،الكتلةإلىطواعةايجهفامادالممرب.ليالظنمةالسلطاتقبلمنالمخارةالمختلفة

لدىللأبريالة،ديةالمطالميولذيالجزائر!الحيادمحاورةيحسنلا،خاصةودونمىالمفربلي

إنهاكزمة.المواتفليسيَماولابه،يستهانالذيءبالىالفرقهذاولسايحرير.جبهة

الأقطاربينالقائمةالعلاقاتكُمزالقالاقاموالبهر!الحذرةالأخوةهذهالتفاءلييساهم

مثكلةفمانهذاوعلى.الآخرينوقضاياابعض،قفاياليتَدَلخلهاعلىيالظدلوالعملالمفربهة

طعةمشكلةايحريرجهةعلى!طرحآخر،محالاًيليفهابهرالمنربي،ابللي،الوحدة

.!و2الإعانةحدودعلىهو،الأخ!ررةهذهتجاهموقفاَعلهاوكفرض،القائمةالأنظمة

تجاوزولرفتالواتيةمن(كبرتسطإلىدعتالمسلَحابضالفروراتأنغر

الأخرهذاجوولولقد.الأساسيالعدوضدممكنةكعبئةاكبرلمملحةالمفبردةبينالظقضات

الوحدة6ضرورف!نفها.خروقلاالئالوحدةدمورةللخارجبدتنسبعا،موحدةبكتلة

مع،كشفتافابدالجزائر.حربخلالالمنرب،ايفامنبروزعلىساعدتقدالعمللي

بعدالمنربةالوحدةعلىشطرحالقالممثكلاتدلكالرلعة،اطعوطصورةعلى؟لك،

الجزائر.اسقلال

سفعايحررو،جهةتادةداخلأزمةاباركة!اتخه!نتالذيالاسقلالن!نولالفعل،

ليالمؤكةالحكومةنصرة،ناعمةدمورةولو،بوريةالرئسقامولًن.مريحفيهوقفلي!وذلى

غارديماو،ليالأيضرةهذهمقر،لذلكوحامر،الأر!ن،هئهةلطكواجه!نتالذىالمراع

!أكوا،مو/6/2فيِاهمةهذه(وكانلعزلانلطاليومليايونسي،والجث!الوطقبالحرس

يأإلىيؤذولمرمزيا،ظلالحمارهذاف!ن،فجليواثملمسلهمانواثملمبومدينهواريال!د

علىبلالعلالات،تحسينإلىيؤدلمذلكل!نالونسية،المواتوبينايحرررج!شبيناثتاك

والمكب021اكدوديايحرووجشوين،أولىجهةمنالونس!ةالحكومةيينإلسادها،إلىالأعح،

الأزمة.خلالمو!اعلىكعفألوماَالونسةالحكومةالأخ!رهذاوسلوملانة.جهةمنالسهاسي
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مهددأ:،الموليلي،الرباطدكوا2صيلية7يومعمدمضمؤتمرليخيفر،محمديزددولم

ثادنا،منوبعفاساشا،وانقدثؤوتا،ليمراتعد!كدخلالذيبررتجةالرئسلفهمأن"جمب

يعجد!تاثُوخلْ،لمالبهرة،الأظرذاتايدالرهذهثلكانتوإنصحيحا،هذا!نإذاأده

1121ا!ونىليايحرررجمث!ئدخلىَأنواجبامن

وجدتماوكثرأايونسهة،الحكومة212لمعارضيملجاًالمسقلةالجزائردمحوعدئذ

ضعوتدالمعارفين.لاءهوًأماملوجهوجهأنفسهاالرسةايونسعةالرنود

يايرئهرلي6مؤامرامحشافلدىالقطعةحدَللفتإساءةايونشة،-الجزائريةللعلاتات

الراعيعدكفاَأيثدأيضاَستكونالأزمةف!نالمفربمعأمادورقهمة.الرئهسفد،6391

المنرب.وقوات6لرالجزتوات6391(عام)امحولرلى،تجالهالذياطدودى

لوحدثه.بابةالمزات،أسوأالجزاثر،لاسكلالالأولىالشةدشهدتدالمنربلمنوهكذا

الفرورة،ا!هاوحدةَإلا،المغربيالمسو!علىنشىلمالأمر،آخرالملَح،ابفالمرحلةوكأن

بخاهالذ!الجزائرمثاقويأيئالكولو!اية.الهمنةمعارفةليالاثراكتحردالأسامي،طامهاوكان

مانهانقطفمورةليالحديثالمافيحصلةلرسم،M!هوألريلليايحر-!لجهةالأولالموتمر

الأراضعلىالحربضحايامنالأولىباللرجةمؤلفة،جزائرية،قويةمسحمراتإنثاء"إنيلي:

اطوفأدخلاايحر-س،مش!واعدالجارينالبلدينهذينأرافيواشخداموالمنرب!ة،الونسة

الممربليال!لطةوطجعةالامبريالهةمعالع!تم!ثكلةطرحيعاداًنمن،المسؤولينقلوبعلى

الاسحماريةوالرعةالجزائريةالايحماريةالرعةلينوساطةعنالمستمرال!حثأنوهكذاالمرب.

للظدةالممنوحةوالامقازات-الأجنيالعسكريالعونعلىلَمارسَالتىالفعفةوالر!ابةالفرنشا،

أعلهيجلىإنماذلككل،اثمنيكنمهماوسطحلَإلىالومولرويلىون!نواالذينالجزاثر-لن،

213اطوفهذاثلفي

الممرلة،ابلادتجلمنابضالخلالايحريرجهة!لمهالذيللدعمالظسيال!موهذا

ئلغل!نماالاسقلال.دعدالمفرب!ةالوحدةإلى)الجهة(،الأخيررةهذهكطلعنوعرُوكزالذمميهو

وهيالمسقلة،الجزائرعلىويكونيُوَحد.ماعلىنفحأنمنبدلاَيُقسَمماعلىالآنفذ

يمميالذ!يالأعظميالحدَبينككل،المدربنثاءاٍإلىايطلعليكلار،أنالمفرب،!واجه

اطدودين،الحاجةعدايخريباعمالعلىويالاكمادالمنربهة،الأنظمةنخلفتينس

المفرب.لهذاقدَرجإدشاءإلىنظرةإطارليالظنم،الساسالوفعمعالمتلانمالأصفري،

وحئ،الأزماتمعهمالقابعكطالجزائر،اسقلالبعد،لدورهكلابالوران،هذانوستايع

هذهأنفىلك،بحكم،وسرىالممرب!ة.فيالعلاقاتمشوىعلىالمصلحاتثمالمراعات،

ععوبةعلىكعلامة*الحددية"حساباعلى1214"الثئةإلىأوفحدصورةقجهالعلاقات

والاَمالايادلةللوعوددنكرمنأقساهوماالمنربهة.الاسقلالات!دفيالموخدالكطنإنثاء

المبَة.والقاعاتايحريريللكفاحذلك،معوايحمسة،العبةالساعاتليالمسركة
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مشلهواا

المركزادوارعالمحة.ظهرة.الظروف:بموضوعيغلقماوخاعة:سابقممدرايراكم،مصر:أمين-أ

605-528:ص.اقمليوا!ط

64ة،ص0791لايار.جديدةأمريكعةيهاصةأجلمنيهسنجر:-2

السماسةليابالثالطلمصبه:لي*مم!هول،9مهرول!يوزكجموَ،لملاحظماعلىالإخاء،مدانإ!-3

6791!أءيىربا.لدولةا o,:16-18, Aubier Monta

أنظروأسها.إلريضاليالوطنةللحر!تلظءاتبمجموعةاننعةالعالمحةالحرليطيةنذسبنلدوكان-4
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726-731:صصايقا،إليمقانأنظر.المقلةالثعودي

المتحدة.العر!ةوالجمهورية.المفرلي،ماليلط،!نط،ا،كال:هيالأخرىالستابلاد-801

العلما.ودكوالداهومي،رالخجر،الطج،ساحللههاوكان91،كه9ألريل!الشتالئ-901
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ابلادتجمعوكالت!91ديحمبر94إلىد5منابضدبرازالل،مؤتمرلياجمموعةهنهنثأت-011

والفوكبون،الطو،والداهومي،جالطوساحل،لهودولدللوالكوننويرازالل،والكونمو،الكمرون:لةاك

د.واث،لوالظ،ول.ءولوالوابعجرتاناومورومدافسكر،العلا،

إي!.وانضمتالهظء،الداربحموعةيا،هجرتثموالتوغر،،والمومال،س!الوفيلصريا،به!!ا،-د44

مرالب.6صورعلىمونرولمحابمؤتمرلونىواشتركت

مقاكأنظرالجزالرية،المشكلةحولاممموكانكت!االئالموا!ونخلفا،خلالاتهذهوصل-112

74ص734:صصاقا،إيهاثر

السلاو+ى.إدرسالمركزهذاليخلفالذيالوزافيتامي-113

114-ASSرلكM-N, Lokaباويى-6391-الالريقةالنةليابابا.اديىمؤغرلبل+إلريقا:مقالهلي

ص:3"محييم!!

اثهدنحتلفياْسلوبه،نهم،كليذكرانهذاالقمةاجماعحفرواالذينالمرافيمح!لفيىلم-115

:Jeuneخاصبحكلأدظرالإلريقة.الدولرريا،نحتلفبينالإصلاحءالوسطلطاحاولالتى

3rance-137،9/6/6391والعددا3!وانص2-طوو1،27ك!العدد4!.ل!ءلا o" servateur،-

Scribe 03/5/6391 ، 03/5/3%lsmpzEررساءمحَلفألطهاالئباتالحطأيضاَأدظر6391مح!صان

محيهمحى!داريى،-31!مايوالابا،اديى،المخلةالا!ريضةللدولالقمةمؤتمرليالالريضةالدرل

649d AMcalne:3،2ص

أ،8كم.كولانباريى،الالريضة،الوحدةنظمة.غاليبطرس:الجظمةهذهمرساتصلأنظر-116

،ص:729.224،الأبخاءمطبةالرياط.الإلويضةْالوحد!:.مهزافةالسعفروىو!مينص.4ثو

نجل.بواحد-417

rtoهولدنروبر!ودالاىيديركان-118 Holden"محطه

أعمدولدl.,8/0691/5كالعدد:ابهد.لي.الألريقيْالتحررشووطماالفعليوالضمنالوحدة-911

"1:صالالريقة.الورأأجلمنلانون.:اجمموعةليالمقاللر

الممدرلفى-،02

حدقابحكمايحرير،حرليإن.:يقولإفىالموضوعهذاليجداًوصريحوايخىطرابلسبردامجإن-،21

!دمأنالمسقلة،للجزالرونبني.خاصة8بصورإلريقا،ليالاعحمارعلىاهظءسيررور!يرعتولمقا،

إلىخاصاَانتاهأتتبهانوعل!هابلاها.تحريرسجلليسلهماَنفالاَتفلالئللشرليو(تمهالرناًكمل

لوصأنبدلايحالاستعمار،ضدلالظعللالفامنإلريقا.ثرقوللاد،الجنوبةوالرمالا،الكلوضع

.مى:!هالوحمد!كو6ادصرلعززوانابظل،عهة

Theليالإلريضة.ابورةعنبحثالجزالرية6الورMortimer:.8روركلألظر-122 Journal of

0791/3/8Modern African Studies،:363-387ص

22/7/ك!2794،العدد،1!هد0الر!ة.الور123-8

الملحق2اطروحا،الظر-124

وأنظر45ص4كهكه:صكوأ2اطياط-ب!وت.العر!ةوالجامعةالعر!ة.الدولمحمدخللأنظر-125

*.5 Mac Donald Robertالجاميةالجثووات-برنونيوجررص-برنؤنالعر!ةالدولجامعة

-371مهو:ص5ا!4،

17/9/5891كاريخ،92العددالمجاهد..العربةالجامعةليالجزالر.ألظر:-126

للجامعة،1،شا!ة،92اهـالدورةاجماعاتمحاضرخاصبثكلالظر.دراصةفحمساعدا!،-127

العر!ة()باللمةالعرصةالجاممةف!ثوراتمن
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الأعفاءالعرلي،اظرجةوزراءجملسقبلمنالجزالر،صلالمتخذالقرارذلكخاص،بشكلأدظر-128

أيغاَ،اًنظر8/9/!96،91،:العددابهد.،!ثوراْلىالجزالر.0:94ألي.ثوراليالجضد،الجامعةلي

العربة.الدوللجامعةدورةخر2ليْالجزالر1:691لمحفريليدورقاليالعريةالجامعةليايخذالقرار

/78،232/6194دلعدا0لاهداى

8!لأحه234:صالجحدة.الأممإولرليالألرو-أسويةاجمموعة:اللةلرج-912

:911-121ص.واطقالجزالريةالكلرة.ابإوىمحمد-013

بحلةلي.الظهرةلي.!تان:الظهرةلياظرجيْالولدن!ثاطْصلخضرئهادةلأمحمدطنظر-131

Jeune Afrique6291لي42-01!9،العدد

نإايالي:.القطععلىلشتملالمومام،لؤتمرالطصالطنمنالممححةفيابسخةإلى،ب!ئر-132

ومعارفهاوالعسكريةا،خصاديةساعدقاطريقعنالأو!،الشرقعلىخاماضفطأتمارسكالتلرنسا

النفس!ةالأسلحةكشللكيالمحزان،ليوزولكلوضعجربتللىخاص،يثكل،و!نتبملىاد،لحلف

خاص.ب!ثكلالعرلي،ع!وتاستخدامخلالمنايحرلمرجهةلاصرلىالئوالمعوية

91j22/01/5691يومالموند.ابقطةهذهصلألظر-133

-12القم،5891الصرمطبة،الاسبهدرية،1854-5791الويى...تةوشلالاكاليبطرس-134

ص.211،453

لمصرسخاإذاأفهْاطدنأنطولأالبريطفيالوزراءلرئه!عندئذيشرحبيوكريشانوكمان-135

Alfredدلكذكرالقة.يستيدونالجزائرينالوطنانالظ!،علىبالا!لاء Grosserعنىدهلط

:037!بادي!اطارجة،وس!اصهاالرالعة،.الجمهورية moo 61961. .AColi.علىالعسكريةالحملةلاند!ن

الجزالر.لي!عوماممرلييقعمابينالو!قالالمالذلكللمو!،تحللهلييحسبدودر،الجرالالسويى

بعدحكومتها،وك!ركسحق،ممرأنإماك!حراج،إ،المشكلةهذهإلى!طانظرلمالنلر،تعلقماأما.

الحايين،ودالجزائر،دنلقاه!الذيالنوعنفىمنشهة،حرباًفاكيجدأتاوامااكصر.عدهرولي

يؤلرأنيمكنكانإلر،إلىدفالزولعنالإعلانعندالجزالر،ليالشعجةالفعلردودعلطدلتماعلى

حرليانالظنلأكلباشلمت،ممرأنولوثك.أدلىبلاالجزائرليجداَحشاَد!كلأمصر،ليفيخا

.الكي.ئمالةككونأنالممكنمنانمصر،ليالثب!ةالحردياشمرتطذاصئتت!ي،كانتالثعبهةالجزالر

P(,:225:ليكصْلدوءالجزالرعلىلك3يعودوانالهدن،حومنهتخرجوالذي 'L ezpedition deSuez.

213/6/5891كهالعددا!هدليالجزانرية.6الورأعول-3"!ه

:صالمثطلههَْإلريقاليالسماصالتطور:أنظراا..ارسلانشهـهبالأمكلصل-437

Provencal:11!ك!،وخاصه6343،6َ، Levi!الثرقدلحر+ل4691()9186-:ارسلانشكهبالأم

91-4791:5راكلقالأولالفملالمعاصر joوجويت.":Bessisليالوطنةوالحركاتارصلانشكيب

ءهه67:ص،7891صانألريل،اكرنَحعة،امجلةلي.الممرلي

منملحوظة!كل3091عامللجزالرالقصرةعهدهمحمدالامامزيارة!نتشين،يضعذلكولهل-138

عده،عمدعلمهما:بعنوانمرادعليكطالقالممتعةالمظلة،الزيارةهذهحولأنظر.العملةالوجهةِ

3!!68:ص6491،صيلهة-جوان42ء4العدد،!ءول+!هحمملةليللجزالر-لن.سهاصا،

المفمعة.ليصالقاَكبهماانظر-913

الدينلجمالالاسلاميالتجديدنظرياتإن.الجزالر.:ماق.إلههيشرأنيشى،ماوهذا-014

هنهكل،الاشراكةوالأل!رأريعلان،لشكبالجامعةدالعروبةالمحلةوالألكارعدهمحمدوالثخالألمافي،

لي،والقدماطريةصحلليدضالمنكانماوكذلكالفكريةالخارات!ذهالجزالر.ليأصداؤهالهاكان

.18:صالوطةالايديولوجهةكأكدعلىساعدتلدللجزالروالاجتماعةالاضاديةوالمثروطكله،العالم
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22/7/5891لي.27العدد.ا!هدليالعر!ةالورة-141

الممصر.نفس-442

891؟/47/9لي92،العدداجمامد.لينمداَ.العر!ة،الأمة-443

22/8/5891داريخ،28العددا!هد.لي.الوحدةإلىالطرلهقليالعردةالورة-1كهـ

الصدر.نفى-145

ابصهذانثرأعدوتد-.،ابور.نحو:البح!نكعبوضبقم،الملمينالاضان!ولألظر-كهـ،

ليالم!لمين،للإضانالسطسيةالايديولوج!ة:محهtlءايضاَ..انظر،5791الرالعالفصل&Orlentادلي

...و"ذا؟...وكهف.....مئالظحسنلير!توالسد5791تجمبر83،العدداطدثة.الصورجملة

62،صي..7791الجولمجةاالطهرة

الاجماعة.العدالة!إحلالاتمامهمليططكشاركهمأنلونمن-،47

Orient.اهـفيالاشزاكي+العرب!ابعثحزلييديولوجة.ضلق:مشهلأنظر.ابعثوصل-18

Viennotا.العددنفىليوأنظر!هوأ..اكفيالفمل Jean Pierre:والظروالطق.،ابظريةبينابعث

م!3جابرابووْ،3،.*.حأ0هوباريس.ال!ومصورية:ليهللهعثالأيديولوحةحاطركهَ!!53.ه10

ابعث.حزليالاء!ولأأ.ل.وأنظرص.217ك!94،صراكوزاجامعةمنثوراتالاشراكي.ابعثاحزلي1

76913720هولرستالفورد،.4!وعامعئأمحولهفذلاريميه oInstitutionPress,.

ا!دليالورةاوصرية!عب،إدوار(لظروفرعا+،و!ثبابعثعلىالاطلاعاجلومن-914

ص.يو3!94،برلمار.باريىوابضء،

26291ك9846،العدد.ا!هدلي.6لريةالجزوالورةالعربالوطن-045

نفسه.بقا!الممصر-415

الماركى.الأصلذيالحريفعن!ابأسلابدرجةنخلفدعريفه!أندغرلىالذي-152

نفسه.ررا!المصصر-153

كهلمحماايحرير،جهةاهتماماتليموصدةنمرالفلطةالمثكلةاناكجةلذهبلاحظ-454

الاسخلال.بعدإلالمحهاهامةم!نةتحلولن.الوطنىايحريرمرحلةخلال

توحدالقافي،ْالعراليالم!ثروععلى6391Xعامبايفظالايقلال،عدايفظهذاوسظهر-د55

هذهحول(دظروالجزالر..والهمن،،وممررصرية،العراقكوحهدإلىوافادفى.المتحررةاكمسالدول

34-25لمجلةخغرمحمدمقايلةابقطة Jeune Afriqueك!34مارس

!2/4،/98,64العددامجاهد.ليالجزاثرية.،،الئورةالعر!ةالأمة-156

المصدر.نفى-457

المصدر.نفى-158

خاصتننىلميكنلمالذينالمفاربةالطلاليبَحمعوكانالجزالر.لي9194عامالاطدهذادأص-915

الوفى.المسوىعلىلم

عامأنثحالذيلرنسا(لي(لريقِننالئطلالسلمينالطلالى)اتحاد،AEMNAFادانوالوالع-016

باريى.ليصثيلصانبولظرأ15ليالآنحتىيزاللاوالذيداري!ليا279

إدريضا،كال!مةقبلمن98،موعامجوانليعلهه،المولعالسطصابننصخاص،لثكلالظر-161

ذكرولدمعاَالمراكشة،عالمصعنالدلاعولجنة،تونىلياطرياتعنالدطعولجة

Bruno Etienneابصهذا

."!!!!3nationales،ء'L Unite Maghrebine a 'I epreuve des politiques"ىليليوذلك
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9.صص*حثه!باريس،والاقابعادالممربة،الوحدة:عوانهالذي0ولول.

49

للمؤتمرالعامالسكردكلوكانباثا.عزامالرحمنعدالعر!ةالجامعةعاملأمينالفخريةالرلا!ةتحت-162

غالب.الكرمعد

العربرالممرليمؤغر:عنوانهالعربةباللنةكهبليالنرب،الملربمكببعايةأعمالهطتالذى-163

4691,76P...الظهرة.الدوليالظليالمكبمطبة

53-57:ص4791-واكلنالأولالجزء-المعاصرالشرقدلحر:أنظر-164

891الأولالجزء-المعامرالشرقدلحرأنظر:-165

التمهدى.الفصللياعلاهالظر-466

.4العددهدابأنظر-،67

نفسه.الممدر-168

لونىأن:ْة48/4/391يوم!ابهليأوضحعشاالمو!،هذارجماَ،يورتية،مصرربعد،ولمحما-916

وملجأالمديقة.البلادومن،الشرقمنجمعتالئلأطحتىوسؤدعاَالجزائر،عاريلاعدةبذلكلمح

كورلونىكالتإؤاإلاوُ!منتضقأنيمكنلاالأملأولكن.الفرنسيالجهشضفطتحتالتراجعحالةلي

وحدةصبه:ليالفزالى!فوظالسدهذاذكراصاسما..شرطذلككاقلقدلرنسا.معباطرليم!ثفولة

الممربرللاندماجالظنو!ةالقخات:الممرلي

،techniques Juridiques de'1 integration maghrebine These de doctorat d Etatا!

028Faculte de D ! it, Paris, Sorbonne ,7491p7491الموريون!معةلأرصدولةاهدككلر!طروحة-

28:ص

سابقأ.المذكور!بهليمحاtourneauولأنظرالونون.الزععمندينالاخلاقهذاوصل-017

Evolutionpolitique.138,137لصصاالطور p...

Boycerالجرالولمنالمذكورالمراكشالتحرورجضبمانانظر-171 De La Tourىبه:لي

حر!تكلدهلماركزكيايضأألظر،173ص:-!94دلونباريى،ال!ثطلية،إلريضاعنضالق

Uادpsاومعى:52المنرلي،فيالمطرفة

:63ص!القأ.ذكركالي.المنرليليالمطر!حركات:ماركزكي-172

دينالمسلَحالعملكنسقأجلمنيمكنماأكرعملالذياكشة،ايحرءلرجيهة6لاديرأحمدإن-473

.إن:ويقولحدث،ماإلىبمرارةاناصة،مذه!ثيردوضماف..كمدايوالممرلي،الجزالرتحر-!حر!ت

ىليالجزالر؟تمفيأين:كابهأنظرئمنا..بأىولكنابمر،حتىالمعركةو!ابعتبرحدها،بقهتالجزائر

المظومةداخلجدلهة(زمةدونمنيغلمركالمطلو!أنإلىالجاسبة،لذهوبشر،م!،ص:طيقا.إيه(ثر

حركاتالجاركزكيانظر.الحزالركسخلحئابظلتابعةإلىيدعوالطرىبخا!اكانالتىالنريهة

يعدها.وما432،ص:يالقأ،ذكرىليالمنرلي،ليالمعارفة

.7891حزيران2343،العددا!هد.اعكْعلىالمغرلي-474

.4العددا!هد.أنظر-175

الطمة.والاكمالاتايلحوزارة-176

فثورات5491عامفذ.سطسكاريخكفئط،.لورةالجزالر،ارصلان:هوباراصي(لظر-177

:1330,x 66941 ، Pall Mail

يورلةوالرلمحىاطامى،عمدنالسلطبينلون!لي5691أصلر!يمكانالذيالاجماعإن-178

الآخرين.هؤلاءقلكانتالئالطدرةاعتراضبسيجمدث،لمايحرير،جمهةوثملي
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5791لولمبرأول41،العددا!هد(نظر-917

21/6.5791/رومExpressاهـليبورقجةالرلسمقاللة-018

5791نولمبر23لهومالمولددموصدالطننص-181

/31،411/5794دلعدا0هديا-182

16/4/5891يل،22العددا!هد.ليالمهرليْواسقلالوحدة-183

الشعبامامينفغجديد!د:بعنوانالمجاهدنشركهالذيالمقالالظرطجة،مرتحراعمالوصل-184

5/5/5891تجاريخ،23عددهاليالممر!.

لط.دضلبالظر-485

4/7/5891يوم26،اىهدليكونىْاتجماع.لمحلمدونى:اجتماعأعمالحولأنظر-186

وعنالظس؟ومحمدبخافيالدكورالممرلىوعنلرانيى،وأحمد،بومنجلأحمدالجزالرعنعينولد-187

الئك!26/4/784،العددليا!هدمقالةالمعلوماتهذهتدمتولداييلي.وأحمدثاكراجمدعدكودى

للمفرليالدالمةللسكرداريةعاجل.اجتماععنوافىالئالأخرىوالكلمةكودى+،اجماع.يلمكواول

الهقظ،المرالبهذابقلمدقر(أنمن،المناسبةمذهنعجبأن!يمكن.27,22/7/5891المددابهدلي.العر!

لمالأحزاب(نمنئده!،أنالمرءوسعفي.إن:الكلطتهذهلوكورنو،روجهههوالذيالمنر!ة،للظلق

الدولودالقيهدك!ثفبومجاءوربماعلط،ينصامحاميابن!نالئالدالمةالأمانةهنهلنثي

وآلاقابعادالمهرمة،6الوحد:ليكو!ْكحركةيبدوالذيالمموضعنوالأحزالي

'L.13Unite maghrebine. Dimensions et perspectives, of. Cit. p

الموحد:العرب.المفرلي47/9:91/هوداويخ92،عددهاليافيهدجريدةأنظرالاجتماعهذاصل-488

الطمة.الأمانةوكصريح.الأولىالمرحلة

."ايأسىالمنرلي19ْ!هلولمبرأول34،العددا!هد،أنظرالاتجماع،هذاوصل-918

)أوتأبثهرأولليللرت،الممربةال!ئهوعهةالأحزاليانإذ،بالعدوىنقلم!ولمحةهذهوكالت-091

الئ!وعيالحزليابحة:الأحزاليهذهوتلشتأيفأ.هيتجتمعانالفرور!منأن،9591أكسطى(-

لنالحمدببد)ثملاَايونسي،الثيىعيوالحزليرافي(الوهالظدروعبدبوهالىبالعربما)ثملأالجزالري

المثكلةليخاص،لثكلالإش(،الظدروعدبورلهةالسلامببد)ئملأالمفرب!الثوعيواظزليممطلى(

وأ!ثاروااتخلىتالقبالقراراتثفاؤفمعنأعربواطجة،اتجماعنتالجامحمصناصتعركروكلما.اطزادرية

أربعمنمانليأذيعمشرككصريحصدرالاتجماع،انتهاءوبعدمثخصأ.لطبئكطقيفرورةإلى

عفحات.

2،31/6/5891كهالعدداىهد،اغك،علىالمفرلي-494

ا!بق.الممدرنفى-291

وايمذ،التشهقلجةليعضوالثذ2كانالذيعاسلرحاتيمقالمنمتمدالمقطعهذاأن-391

17/يوم92رلمعددهاليا!هدوذكرده،5891يولهو()جويلة-ليوالشاس!ة،ا،ضاديةالمريةللمجلة

9/5891c012والجزالر.دوغولةعوانهمقاللي

.4العددا!هد.ليابمىانظر-491

4العددابهدليابمى(نظر-5،4

.27,22/7/5891العددا!هد.ليللمذكرةال!ملابصالظر-691

غسسهاعنلصر،فيبزمنطنجةاجتماعوولطوطة،مدةمنكثفتايحريرجهةإن-791

وكنصرلااسخلالهما،دعززاانودون!المفرليعلىقضالئبالضرورةاعترلتعندماالطجلة،بالضرورات

المهمةهذهأنكظندكنلم.ولكنط.الجزالرْليالحربقيةانطاردونمنيلدمما،بناءإعاد!مهمةإلى
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علىالدالرةالنفةالحرليكلكمعلايخصونالتىالدرجةإلىوايونسن،المراكضاتاهستنرق

والحم!،الظءإعادةإطرليتخذوهاانيمكنالئابادراتأنطالمقبرلمنيكنلموكذلك.حدودهم

الاسرصجة..ممالحهامعأوا!رثة،للجزالروالديبوماصةالعكريةالمقخطتمعحاضأنيمكن

27،22/7/589.4دلعدا،هداي

الممدر.نفى-891

27,22/7/5891العددابهد-والغد،ال!م!ايا،المنرلىليدلهةالافوالوحدةالرول-991

2822/8/5891-العددا!هد،،ا،مريالةمعوالمطالمنربالتهرول-002

28.22/8/5891ا!هد،ليالن!ليابننصأنظر-102

28,22/8/5891ا!هد،دالحربحلصأنظر-202

28،22/8/5891ا!هد،ليالحريحدمىأنظر-302

92،المدداىهد.ليالدالمة،الطمةالأمالةلبلمناكصة،لذهدضرالذيالحريحنصأنظر-402

91!كه17/9/

،6491لبراير،تير-4،العدد،Maghrebادليا!اقالذالمحلقالرولوكولنعىألظر-502

04ص:

لدىدوروو،الر!سودينلخهتمتالئائدداتتحوىمذكو*،ليدوغولالجواليرويوعدما-كا!2

للوصولطةإلاللرلمحىدالنةدكنلمدورت!ة.إن:يقول8،كو4لفر!27يومرابو!ه،ليلطَءلهما

المحراوية،الحدودبهةمنبلدهيك!شيإنهوخاعى،بشكل!مه،!ناللىىوالأمرالأصاسِ.الثيءإلى

الحدودنعذلأنجمكنأللا.المخلةللجؤالرالصحراءهذهنلمأن،تولعهوكطما،يوماعناكانإذا

صمالا،مقولدلكأنيرىوهو.النفطعلىامحويةالأراضيبضتملكأنلولىمع!لسطع6بمور

ثارلوالرد.للاخذلاكلةكامضة،لصورةزممتلدكانت،القديمةامحمةرجنولىالصحراءديناطدودوأن

1لدوغو ،0 * Memoires 'D espoirيمه!بىربا،.محا-ده!دلع!،"-5891،كل!2لأولا!لد.،

.791[912 : moo

/7/6191ا39العددوا!هد26/6/أ!وأليAfrique-ولctionمملةخاصةأدظر-702

الفرنسنالمظلونتروللدىايونسي،الححعبمعدضانهاإعلانمنالمؤخةالحكومةدلكيمغولم-802

معركةليئاركأنايونسة،اطكومةعلىالمؤ!الحكومةعرضت24/7يومصلرطنفيلورت.إلى

جديدة:جمريمة+بورتمو،:92/84/كه،العددابهد،انظر:دلاعا.ليالون!ةا!مواتوك!عد.بورت

الفرنسون"اللمسحمرين

ةالودالأنظمةطحةصلأحمد2لتيصدرهاالئالنقديةتال!طدلك،الجالمحلعلىأنظر-902

:61-73ص،الحرلي.بعدومااطرليأحمد:0أيت.المفريعةالوحد!إلىالطلطتإطرفيوالممرمة،

عنمالاْزم،هتراتمرتالونسةالسلطةولينالتحر.در()جمثىالأخكلهذالينالعلالاتأنلنلاحظ-021

ايحريرجمشعفولىلييو!فةعناصر.91،كهاكوبر5يومالونسهةتالسلطأوضت

5891يولهو-بريلة/89-يوميالموندصحفةأدظر-244

يوصف.بنلماعءا!مدطالأدصارمنو!طال،وابراهمشوثانالعزيزعدالرزهممنوكان-212

:27ص-الجزالرماق-213

الظر.الطلةإلىْالروزالواضحوا،تجاهالجزالراسخلاللعدالممربةبينالعلالاتلطورصل-214

المفرلي:6وحدالدزالي:ضوضلمرلف!صابقاَ،المذكورةوالأطروحةإدر!اكالصلماتأجزاءنحتدف

'L unite du Maghreb,..... op. Cit. 932-523,,:o
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صةتا

الداخليالعملدعزز!مدإر،ايحريرلجيهةبهرأدعماَالجزائريةالمثكلةددويلفمنلمد

الذيالعالميالتأد!ررعلىالبرهانإلىحاجةمنينادعدولملالآخر.فهماكلالدولىوالعمل

الذىهوالمامضال!ثعبعةاثطرمةعملكانوكذلكالجزائر،لط6191ديسمرلمطاهراتكان

فعرله.الذىضالمؤكةللحكومةالد!لوماسةللفعا!ةفمن

ايحريرحركةعر!هالذي"الاخراج"هذاانهوإيه،لضكلانيتاالذيال!ئيءولكن

لفخيما"،الداخلي+العملإلىيابسمةالحارجي""الممللضخعمفيساهمالذيهوالوطق،

أدماراثدمنكانواوالذيناللاد،داخلطقواالذينالمنافلينلموندالن!ةحئوهذا،مفرول

فتراتأنهيالحاددة،هذهعنكشظَا!راهرينةانكو!دواطارج".علىالداخلولوية3

اطارج.ليمواقفها!عززالأخر!هذهلمحهاكالتالقالفتراتضا"ايحروو،جهةداخلالتأزم

الصداء،ومؤامرةوئمتهها،الولاياترؤساءاتجماعدشهدالق49594-8كو!رةلانوهكذا

المؤ!ة.الحكومةإن!ثاءيعدايحرير،جمهةُضمهالذىالديلوماسابجاحقاللكانت

الدول!ة.6السادإلىايالاسكلال،إلى6لرالجزومولمع!يقكوأ2صفأزمةانوكذلك

ويجردولهاَ.ساعدهااثتدإذاإلامشكلاقا،يدهلاايحرووجهةأنلوكما!ريشيءركل

لأنثمرواإداإلا،الحزبم!ثكلاتمحالةعلىلا!مدرةيشعرونلاالتحر!جهةثادةإنآخر،

جراءمنعلهميكون(ندونداخلط،أزمة6طلارلها،ياطوضفمدسمحالدويةم!سهم

اعتارمناي،الداخلمنلااطارجمنقودهيَستمذ(دهيوىالحزبأنوهكذاخطر.ايفىلك

"أوالالعكاسهذاولسالدولم!.المسوىليرمحوهاالقالقةومنالجزاثر،يُثلأدهالاَخرين

بعبةوايمتزالجزانر،لييتمكانالذىايحريرىابفاللطحعةلغجةإلا،الواقعليالملب"

".لملدلمخ!ةالدنامةعكلالحارجةمل!مظمة

اطصموضوردوصدتمضانالوطق،التحَرررمرحلةليالوري،والعملالمشروعانوالحق

امميالأخيرر،هذاالامهَالذيالنطام؟لك،الأصحعلىاوالمحمِرايمحارلته:فهـميالذىالأساسي

راينا،مانحوعلىالمسلْح،المراععلىلالاحمادالمإضارا!كلو!نالاسحمارى.ابطم

البلكلالتُفذتاندعدالاسحمارى،لبطامالهاليالالملاق!ن(ندعدلرفاَ،مدروضأ

ا!ماضهةالفرورةنشأتالانسداد،هذاملاطةومنا!مالم.ابطامكلللط،الأخرىالإعلاحة

والمدللطية.الودطةبملاعةطمعأ6،والمحل!ودالجزئهةابغاللمبررالإملاحيابالورلكطوز

دلك(والاجتماعةالفئةهذهيمثلاويُخسدلاوهوموضوعأ.!دالداالاَن،!داطمم،حُذد

ابالامممموعةإنبللقط،سطرقا،هنالت!ف1،سلطاقا،تحديداومحارتهالنعفيممن

بةالمطل!نفىلكوبحكم.جذرية!ورةالهحثموفعيوضعالذيهوالاسحماري

صراعة.قطحة6سروردذلك،وددشئنالمسنح،المراعطر!ةعلى!عتمدبالاصقلال

لالعنفالماثم.النلامإلىيالنسبةوليةابضال،منالأخرىالمورإلىلابس!ةظعةوهي

المائم،النطاميُعزىاًدهإفى.ال!ثفدوريلعب،الأولا!مسمليمالاهر!ممثلفوعماالذي

!ا!تملمالمنم""
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السلطةجانبمنالممعيالردَثرعنماكف"،خالهَهوحهثمنا!قة،طعحهويك!ئف

حهثمنالمسحمَرهفالمسحمَرين.لكلبابة،الإيلامشدةكلكمواضحاَو!لهالاسحماوية،

ا!خن"+علىيفمكف"،خالةضدكفف"محملىهوحثمنأوالمسحمر،عنفعلىرَدهو

بمقدارانقطاعبلا6قجدَدمحاولةالاعدامهذالكن.وهدمهويدنهمَلفه،ويفغالاسحمار،قف!ة

والاجماعيالمجراليا!ل؟لكليو!افماَ،وسهاسااضادياَ،،بعمقكرقدالاسحمار!نما

الاسحمارممي،النطامودينايحرروحركةبينا!مائما!اقض،ا!ارفمانرلك،وبحكملسطرده.

الاسفلال.!دطو!لةلمدةوس!دعالمسلَحالمراعمرحلةكلسسود

ابظامعلىردألكونأنعنوعملها،خطائأكلخلالايحرير،حركةنقطعولن

لقمالقميةالمفةعلىرَدهوالظ+لمالمسقحوالمراعفذه.تفلالذيالاسحمارى

ئمابفي.نفيهوالذىالعنعفالرذهذامنإجمابهتهيشمدالمسحمَرعفل!نالاسحمارى.

وهكذاالاصحمارية.السلطةفدابفىالمسلَح،ليمرَدالجمعةالمفةمنأيغأيشمدَهاإنه

وقدكله،الثبيشملتعيل،فاعلةأقلَةعلىوقفألكونلاالوطنىالتحرروحركةف!ن

يقدرايحريرية،للحركةابطمةللمفةبعأونمولن!ثاْإنماالطمةالخةوهذه.السلاححل

!لبالذىالدورأهعةايفاَيعقوهذاالاصحماري.للقمعاللامتمزةالمفةعننشأما

ومفةخلالمنأيفاَاكبربوفوحالدورِهذا.ويظهرئمز"كقطبالاسحماريةالسلطة

الوطة،المجمرعةأعضاءنخلفيينحضضاإخاءاَتحققالقايحردرلمعركةالوطقالدمج

معلايفادنفسَهاءكدالسلاححلتالقالأمةإنوالاتجماعية.الجنرالعةالحواجزوتمحو

الذاتلحريفالمياريالمسوىعلىايحرير،حركةلمنذلكعنونفلأالمسحمِر.

ابالومةتيمنالشخمةاتزاعمحاولةعنتجبأنعلىلزلدلاالوطق"،"والانعاش

لاللاسحمار،السالقالجزالرماضييطمسَ(نوويدالذيالاسحماروأمامالكولوفالهة.

الجزائر.!اريخمنتالقالحاكمةالأسرنخلفو؟كرالعطمة،يالأعاءايذك!روإلاجوالي

الأقلات،منومحموعة،الشعوبمنكخلطالجزائريقبرالذيالاسحماري،الادَعاءوعلى

المزومنمحرةلرونت!للكؤنتالقالجزانريةالأمةاشمراريةنكدإلالاجواب

تقه،وإعلاءاياريخ،إن!ثاءإعادةإلارذلا،قمتهوئبخسنُفىلاريخوعلىالاسحماري،

موخدةلرؤيةإلاذرلا،وحدةولاداريخددونكانلوكمالُعرضمحمعمفتخةرؤيةوعلى

القَاكرئحيةالأمةهذهكاصرنحتلفلينلؤتفما،التجانس6تومنلهمتجاذ!،عمع

صهاقلِىالجزانريةالأمةإلىعُالرصويقومالايعحمارى.الطُعملطرحانلالفف،ىول

للهنةالكقيالحضورلهذامواجههاليالتحروو،حركةكعتمدهالذىهذا،الم!ةطاب

!يةلاكعدانوهكذاَأمحابا.عنالجزثريةالشضهةسلخفيمشروعاوالصاعِالاسحمارية،

-btrليلالرغةدوما!حبالوطنة olهذهhلالاسلامالامحماري.ءالوصد+أفسدماالق،الهو

فهمالعضرباماة،إليهعادتالذىال!ثعب!أقياللذانالأساد!انالخهوعانلحاالعر!ةواللفة

منالوطفة،الجماعةأعفاءلكلدمجدعملةال!ثب!ومالأساصصننالمرجمنولن!ينورودوي.
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نأوهكذااًخرى.جهةمنالاسحماريللمسهطرالقادالطلمعنانفمالويعملة،أولىجهة

وابفي.اياكيدجدل!ةبحفورهويمنيَدوهاَ،حافراَعلل،الذاتكدعملهةليالاَخر،

وال!للمسقل،التحرورحركةكرسهاالقالمسقلةالرؤيةلطحاضراَياللوكذلك

القالهدعمحاولةإطارلييخطويللاسكلال،أعطيالذيلالمحتوى.اكلثا!مسمليحقباها

ق!ل!منعلهاالمهَهمنالوطنةا!ر!ةمحل!حَلأنيرادإدالاسحماري.ابالاماستهلدت

يَحلأنجمبالظئم،التخلفوهذااهمنة.هذهعلىيقفيآخرنطام!رية،اصحماريةاقالة

والوجودالاتصادى،الاسقلاللتاكدكوسهلةإلطيظرإنماوايمغنطر.لقدًممَحلَه

تملكإعادةيسمحفىنهالزراعيالإصلاحIiiممبروها.دلتحكمثوةهوحثمنالوطق

نأالاسحماري،الاسكلالمنالأمزين؟اقتالقالشبهةللطهقة!سمحكماطنة،)lالأرض

للئورةالأولىالمحركةاالمَوةثماية!عتبرإنماالطقة!ذه.الفلاحينطقةوهيضو!ا،لسحد

بحكموكذلكالاسحماري.التسلطضذالمسقحلالنظلطالكليفةمساههاكلكم

الاسحمارى،الفزوفدعة"tul"للمقاومةالأولىالمرحلةدينجمئدطالقالاشمراردة

Vايسلطلهذاالهب!!ة""اثطومةمناطالهةوالمرحلة لسمحننمااٍالاشمراريةوهذهلاسحمارى.

بينكمحرفةاوللزوِال،مدعؤكَعَرفي6المحبرالاسحماويةالمزةمنالوطقال!ريخإلراغ

نفسها،هيفهابهرثئا،الطلعهذاليكُفل،الفلاحينطقةإنإعلاقها.جمب!نقيمين،

المسامة!لتماوممقدارالثعب.أيالمسفح،ابفالليالمعأالمجموعهذالفلإفارأت.ماعلى

الوطنى،الحرووجشانالوطهة،للمضررعةالأساسيالمطرهـلفالقهيابظلهذالي

المشروعة،هذهفى+ليي!،الفلاحينمنامحريةمننفسههوالمؤلفالثب،مناكث!

العاسةياليادأعلالبالحرووجش!نولماالررة.هذهعلىا!هركالحارسو!دو

الاسخلال.صحة،السلطةعلىالاسلاءدأعلىكحكمنفسهيفرضإلهبفسه،ويمنها

جهة!بات!لالمنت،المبَرابوريالمشروعليالقوىخطوطُ،جماز،،هيللك

عام!د(الذيالمسلَحالمراعترةطولعلىتمتالقلالممارصةمقارته!دالكحرالو،

كلللصقةنيدأنعلىفيه،ماخلاللاسمراوحرماولمد6291.عاملمحهي4هكل

ولناثضات.عقلالةمنفهاهاكلَلي،المدروسةالوريةاطادلةلوَضحوان!قل!ما،

الغالةالمفة(ارزنالاتا!ههفول*،"الفعلويللحورالحادلةهذه(ضغالدىولما

ينوالحارضالخادعلىالمالمالاسحمار!يلبظامال!اليالوفعيعكسالذيا!دلمدأ

إلىمحتن،/الوية"صدلملانفىلك،وبحكمالمسحمَرين.رجماعةالمسحمِرين،باعة،كالينجماحين

!نالهلورينالآنيلاظوكماعه.تمضالذ!للاَخرلابشةلملذلمتيريفكص،حذ

بوعي،أولىجهةمنعها،ويسحاضكفخر،الاجماعيآلفاعلهو"انمح!،"+،

أولى،جهةمنالفاعلعنيسطضكطفها.!نال!المجموعةدوعي،اخرىبهةومنالاس!اد،

قيمبمجموعةالمعرَف،الجمعيالاجماعي،بالكائناًخرى،جهةومن،ال!لمنالمجزدلاعللاللا-

،الكلةْم!لم+اماح+.مح!م!لا!5كمجموعةوإإفىناجيماعة،!تلاو!المحة،اجماعة
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يخفيماضومنقيوزه،يجبالذياطاضرمنواحد،آنليللمسقل،رؤيهيسئمدلانه

دإلا!ةأو،!5!ه3محه!سقلةغرط،حذإلى"هيانطلقتالقاطركةولكن.اسحادول

بات.إلىابفيلفييُوللكي،خارجيلوريعامليدخلأنالغرورىمنان

القالطبئتكلالقاءلقطةدالواقعةالاجماعةالفةهذهمن،العاملهذان!ثأوقد

البرولظولا،بنولا،البرجوازيةمنلاجزءألهسلأنهخارجيوهوالجزالرى.امحمعهـلف

هذاإنفها.كلمعالملاتمح!روكونهعلىالطقات،هذهعنيتصَز!و.الفلاحينمنولا

الملات.أمحروداتالوسطىالطهقةمنالآل!ةالجزالريةالسعاسةلنخهة"i+وفعهوالوضع

lابطامد"وعاَالأمحرلي،ولاكحساصة،والأمحرالاسحمار!ة،السلطةمع منلاسحماري

يدوية،ي!الاتمشمولةغيرالطقةهذهكالتولماالفمع.منعلعهي!ثتلوماالمساراة،عدم

لالمبنعساصةالطقاتأمحرل!فاالاسحمارى،ابالاممزايابعضمنوفعها،بحكمولسفد

الطقاتكليفآمالتجطنلاطودايالم!الكولوفالي.التم!زجراءمنيلقهاالذي

الراد!كمالم!الجاحألارتالقوهيأملها.خاتت!طنكما،الأخرىالمحقهةالاجنماعهة

خلالسقفيالقهيإفاالجزالرية(القومة:نقول(ن)!يمكنالجزاثريةالوطفةالىووتجهته

الوطنى.ايحريرحركةولوجيهننىإلىالمسنحابضلمرحلة

اقينسلقدانلشب(القلة!كم)او"ابقصهعنمابمعنىنشأإنماالقادىالدوروهذا

الومدي،الوزنودسهبالجزالري،امحمعدشلالقالجزالريةالاجتماعةالطبقاتنحتلفلي

إلار!علىاولدرةالطقةقيلهنالجزالرية،الاجتماعةالينعةداخلالمطرَسدسحاَ،الفيف

ك!بعددلأ،الفيفةالمحقهة،الرويارلالانوضاَ،البروتاريا.اي:الورلةالسرورةوتادة

عاجزةالاتجماعة،الهنةداخل"وموض"+وفمها"عكم6،عاجزاطزائر،ليامحدودايمنح

لينمقسَمةكالتولماالوطعة.المطالباثدادمرحلةخلالاثوري،العملى6مهاثمرعن

عرقيلغامنويينالأوروبما،الأصلداتالعماية+الأرسكرامة"منلُقزلاطقيلفامن

منطمة.سقلة!و!نفسهاوعيإلى!مللمل!فا+للمسحمَر!نه،الوطنةالمجموعةالىيشئما

املليكالتولما.العاملةللطقةوالسطسةالنقا!ةالمنظماتداخلتملهاصهقلىاثمدارولذا

يايدريجشخلىل!فاإفريقا،كالنجمةدكوَنمعالجزانرية،للوطنةالراديلميالجناحنشوء

صطهاوالقالوسطىالطغةمنابحدر!السعاسةللنخةوالأيد!ولوجعةالسطسةتاثقاعن

Inelligenziaالبروياووئد"+الاللحالسعاداسملبم""ماكسدعد"يورديو"،

"roideالرادد!لطالجاحهذايينالقاثمةالمزاحةرهالاتاحدلانوأصلأ،."ههاهكم

ويينMILDواهـالجزائريالثعبوحزبإفريقا،!مةلورلةائثَلةالجزالًريةللوطنة

المالمةالبروي!رياهذهن!مكان6لري،الجزالشعوعيالحزبلواءتحتابضوينالض!وصنن

ليهوالذىالم!حمَرأهاالمسحمر.فىلك،نفسهالوتتلي!ن،الذىالعملربفديابفال

الوقتنفسليكانانهرَلكعرضأ.إلاط!قي،عل!ومحبراَلهكنلمانهعمل،رلينفسهالوتت

الطعة.نفسمنفهو،الدرجةدفسمنيكنلمإنيسلطِ،ا!افع،والمصاثبالؤسرف!ق
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الوقتليوالتمادياَ،عدديأف!ة،اتجماعيةتوةلمحلَعة4lازالبرصهنجمعلماوهذا

جالانمسبرىإلىلصللالاىليسويق،6اثانوىالمسوىليوضتلدكانتو"نف!ه.

لقريا،(وحمرا،الكولوظيةازيةالرصملكهوالمالر(سانلاك!اراماثهة،لمورأةلا

!لتالمسحمَر،-المسحمرنا!!ةلانأ!أوهناايرولوية.البرجوازلآملكظعةو!ور!

ملدظمعةلمملحةالداخ!ة"ملدكامةو!فعفالبرِجوازدة،الطقةداخل(عرىنالهةلُدعل

مسحمَرإ،هيحثمن،المحالةازيةالبرصلانولهذاتماما.علههاضضيأنيدونلملحارجة+

لافاملكها،تحمي(نعلعهاكانلماولكنالاصحماري.ابطامعلىلاهضاء!ريرهالشرك

فدابفالطلحةلينفسهالفعانفىلك،هكملسطع،ولانحاطرهاحساليتحسي

يالاملاحيةالسماسهة،الوجهةمنمطال!،عنعئرتأفاولهداالاسحمارلة.السلطة

ا!واة.علىلالالحاح(و+ا!مانونة"الثرعة

مقطعة،المحلةالاجماعةالطبظتهذهكلوأمعددلأ،الطبة،الفلاحينطقةلانوأخراَ

جالاتطريقةإدخال!نرلكملكيت!.فهاانتزعتالقالأرضصور!علىالأوعال،

علىتفىتدا!مديمة،الالتاجعورتحطمطريقعن6الكولو!ايةالميةراتالراعالة،

يذكرهمالذينالفلاحينهؤلاءعور!على،مهشمةمالر!وجلهاولوازفا،قيلصها،

ولتجضرطأالاكأءكليذاقالكفيالفلاحةالأسرهذهمنواحد!J":تولهليماركبى

معبكبادلاتشهاوسانلعلىوتحمللسهلكه،مماا!برالقسمنفسهاهي6ماثر

ايروكة،المعزولةالمهثمة،،الفلاحينطقةل!نوهكذاامحمع".معالمادلاتمنددلأالطحة،

لم!طومةإلىالمهاثرةمسوىإلى!ملاندونال!هععة"!قاوقهالا!تلد،معيندونلثأفا

دورقاوصح6،المتتالرتواهاتجمهععلىا!مالرايطمفىلكنقمهاكانألهفىلك+.الهجومة

الموخهالاععلىلادرةلمنطر*ءلو،ي!تلقدوابطم.الجمميالعملكطلطت،ال!نة

حركةحضنتالقالمدتللكاباسة،هذهلي،المدينةمن"فياطارج،يألمنالذيالمائد

المدية،منجاءتإنماابغجمرحلةللفتالقالوطنةاطركةل!نو!لأابالمة.يحروو

وهذهالمسلْحة.المعركةليلزجهم،للعملالجاهزينالفلاحينباهرولعىالريفإلىين!مب

الوطق،المسوىعلىابطمابضالمنعورةإلىواحد،آنليلمل،6دلككلكمالجماه!،

!ضفيابغاللمعبركةالأرفهةالمفةوكأنتالوطغة.(رف!هااسحاد!إلىالصوىطهاوثحزر

الأقل،علىلانهقاثدا،!كنلمةندوراَ،الفلاحنقبمابمقدارويهااولالأرضمثكلةعلى

الوطنة،الأبديولوجةحاملةُالموسطة،الطفةحمبهفدالفطدةدورامامدى.أ!دالىحاسم

.السلاححملتالقللامةالاتجماعةالطعقات!دلفلينوالالسجام،الحئةوعامل

الاشعمارىلميس!طجمفاومةتمهزوالقهنا،قفاالقالمسقحالمراعمرحلة(نواطققة

الريف،ليالموجودةالمقاومةقوىاندهاجَ،تحريريةس!ورةداخلَ،لحقق،مجومهةمقهوم!

ناميبحلقإنماالاللماجولذاالوطظ.اطركةداخلَالمدينةدالمكوفةالت!موقوى

الجزائر،غزونذألهفىلكالمدووسة.للمرحلةاياريمي!ةالأصالةلكمنولمحهالورية،5السررور
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إلاالاسحماريايسلطعلىثمالنزو،علىالردوددكنلمنوفمبر4يومعاححتى

.المدنعالمليثمأولأ،الريفليالمظومةتوىعاك!علىخملتلأفا،ومحدودةجزئهة،ردودأ

لملماوم!بمرحلةممناهماوهذاالهلاد.!زوعلىالريفيالطلمرذ!نالأولالردَبأنولنذكر

وكانالأبخي.العازيفدالوطق،ابوعمنلنضالالفلاحهةالطقةخلالهاقامتاليلملنىعهة"،

مابمقداروكذلكالعازية،ا!موةيدلطيوئذالممالرة!نتمابمقداو،الأولىلاللرجةدلاعاكأحها

وأصجتالمحقي.(وا!ملييالخامنمحدداَالطلر،عهدالأم!رمعحتىالوطهة،اثطومةنطوركان

ماوممقدار،للأرضالعازياحلاليعكانمابمقداوالمؤخر6،ليمعركةلكر،بهراثطومة

نأيحبالذىهوالمدل!العاَلمو!ن.الريفيللعالموالاجماعهةالأرضهةالنى!بالتا!ر!ن

الذينالفلاحينتدفقلاشمراريُفذَى!نوألهسهمالا،Jابضاليالريفيالعالميم!لف

معباثرا!صالعلىالمدنعالمكانولالبرولتهاري.الوفعإلىوردَوا،أراضهماتزعت

سهحلمل!لهواحد(ن3ليوثمالي،واكماد!-سهاسي-وجود)وهوالاسحماري"الوجود"

المحل!ةالاجماعةالطقاتكالزدالقال!لرلوديخلفعنويعبَرابظَم،السماسيابضال

لالمطالةلدأالرلودهذهوكانتالكولون!الى.التسلطعلىالمدفي،الوسطفياث!مة،المخلفة

ألا!رىالقبالوعةمرورأالالفمالهة،دالوطةونتهي»ثيءكلليالمساواةأساسعلىبايثل

يبَرمنكليالوعاتهذهوجدتوتدديها.وكعايمالمديمة!الهاإلىلالرصعإلاللأمةحاة

إضاقعلىلبرهنأنعلىدزدلمفىلك!لتوعندماا!مالونهة.الشرعهةالمطالهةإطارليكل!عنها

بين!لاؤماللامننجتفهاواحدةمنماولكنرعهاَ.اثمزرةالثرعةهذهحدودليالعملتجرية

منالرادي!لميالجاحو!نا!مائئملبطاما!مانولنالاطارفيالسهاسي،النغالوبينالمطلوية،الفاية

كنين:مسولنِنعلىالَاقضهذاحاد،يثكلعاث!،تدالجزائريةالوطة

لوضوحالموكَدالوطق،الموقفيينالتاتضيبرزح!ثالاتجماعي،المشوى(ولهما-

لالوسطألقهالَخذالقالسعاسون،والتكلالخةعملهةوفي،الأمةتحريرإلىيسىالذممي

عددأ،الأمحرالاجتماعةالطقةهذهذلك،مع،وقملكله،الوطنتحرءسَلريدُأفافىلك.المدفي

الفلاحين.طبقةاى،الريفليوالموجودة

لالعملالاسحماريابظمعلىلالقفاء!طالبعندماالسعاسي،المستوىهووابافي-

ما.المسموحالشرعةوالوسائلالقانوفي،

للحرياتالاتمارحركةلاهزت،حادةأزمةبعدإلا،المزدوجاياقضهذاتجاوزيتمولم

لملطلة+،ملئمرعةعنكاعؤضتقفزهالوطفةالحركةقفزتودعدئذ.MTLDالديمقراطة

وابظم.المسلَحالمراعطريقعن"،لملهجومهومة+كالظ

يخلفإضاقبعدعها،محعصلاكضرورةنفسهسعفرضالففإلىاللجوءانواطضقة

ايسلطعلىابابالوحهدالرَدوسهؤئفالوطنة.المطالبتحفقلياولنونيةايجارب

الوطنةُاطركةلستطعُالمسقح،لابفالللاسطان.كمسحمرةالجزائرإطرليالاسحماري،

دعةدايدريج،وستصق.الحوادثمس!ةليحاسموزنِذاتو!صهحالعملإلىبدران

584



سائرعلىالسهاسيالعملمحالومذ،السلاححملتالقالأمةليالاجتماعةالطقاتنخلف

حقاَ.وطن!ةفىلكمحكملمحالتحريرحركةإنمعاُ.والأريالىنالمكلطاللاد،الىJأ

الم!ثتركالعدوفدَالمسلّح،العملحُقىلي،الساخنعلىلسهتغ،الوطقالاندماجأما

لملث!جعلىوالمحرَضٍلم!عدلملسلىلملطملولكنفز،قطبهوحهثمن"لف،الذي

الطقةبذهواتجماعا،ايحرير،جمبهةسهاسياَمُمَثل"لهالاجماب!الطملأماو/لاندماج".

الوطنى.ايحريرلحركةوالأيديولوجهةالسطسهة6الصددضمنوالقكهاتحددناالقايوسطة

اًجدرجمعلهاالاتجماعة،الطبقاتنخلفملقىليالوسطىالطقةهذهمولعأنولارلب

رادي!لظأنكطالمحلهة.الاجتماعةالطبظتلمختلفالموخدالدورلذاللقمامالطظت

دورفهاللعببأنوكذلكايحرير،حركةداخلقادقا!فرضبأنلهاثصمحالاسة

!فههءيثعوتهابحكم،لستجيبالأ*يولوجة،الوجهةمنانها،وأخ!رراَ،.رالدالعالمحزض

جهةمناطارجيالعدومعالجنريالفادوثروطجهة،منالاجماعيالانصهارلثروط

جبهةالاكحدَتالتى(وال!بات)الأحاديثالحطالاتليكضظأنباسقلمدو.أخرى

الممة.تيهوبحنرال!ئعب،علىدففىدقداسةقمزلقI"ال!ثعهـويةهذهوصهنخلفعنالحررو،

الظًتمنواسعةمحموعةباحواءيسمح!نهيجب،مما!رورمماعامأ،الشعبمفهومكانو"

الثمدةلضائلهيالتىالأخخية،والففائلالماعدةبادةوأضراَأولاَاضاظهعلىالاجماعة،

jيالا!اءبايسمحالمد!ومهذاإنثمالماشة.اللطويةصلرعلىالمطرسةليثظهرالقالقف

الوحدةلشعاروالاضاظلملخ!رجه"لمل!مإمةعلىوإعلالها/لدلمخ!هة"لملدظِمهَهولويئ3على

وأسبقه.محنهلهل!ولتآلويتهالايعقلال،لعدالوطة،

بعدتبها،التىالوطق*"اباءهرحلةليبعمقشؤلرالمستحابغالمرحلةأنوالحققة

والقضةقلالم.ك!ثطردوماَيطلالاسحمارلهقودلالذ!يالمتاقضالرذأنؤلكالاسقلال.

الوجود.ذلكآلارعلىبلٍللمسحمِر،ا"ديوجودالعلىنقفيلكيلاابضالتابعأنهي

البهير(والاكلهارهذامحَناالاتجماعيالديامهكوياللخارجاَدوماَيقىالعدوأنإذ

عهدأتءا!ارجهةالسطسةوالسجاماشمراريةيفسرماوهذا.Exteriorisationاطارجي

للك،معاكسلايهولكنيفممترماوهذاالمسقلة.الجزائرعدألناءثمابافلة،الجزائر

لملدلمخلتهة.!كيئمتةالالاهر!والانسجاماتايرددات

الصراعمرحلةخلال!قتالتىالواِسةالخةنثطهاالقالورية،ال!رورةوم!اع

مقخهاتفرفهاالئ"البرودة"طلليوضوحا،(ثللمورةولكن.الاسقلاليعدولمْىالمسفح،

الرومانط!ضةالرؤيةلتلكتحغعلاال!وميالحالواقعامامخبرالقالسرورةلهذهالوطق.الظء

!رلها.القواياتفاتالضموطحسابتحسبلأنمفطرةإفاللالورية.للحيوية

العف،منخاصاَمستوىبلفتأوخاص،عنفذاتالجزائرليالوطةالمطابة!لتولما

الذيايطورلوسهعإلىاكمىمالمالكثراَالمسلَح،ابضلطولبحكمرادي!لعةازدادتئم

ابطولهةالمورةلياثورة"داخِل6"للئوريثكلووَسنم،حدودهمنا!دإلىرمذهتم،

الفترةتلكإي!أ؟تالتىمعا،والاجتماعةالنفسعةالافطراباتلانوحقأالمسقلة.
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المخلفة.وصانبهامداهاإلىأشرناقد!خاعة،؟هةيكتسيالمسلَح،ابفالهنالطويلة

هذهخلالالجزالري،امحمعهزالذى"الزلزال"ضخامةانهواهل،انهباوiماولكنَ

:القوللينفرط(تاك!دوولالعت.أو"أسرأ.أيعملأثوَلزلمابضال،منالطوللةالمدة

وإهايده،لوالسلاحماتيثهداإماالهعددن،اوالقرييناعفلالهالينثهدتاسرةكل!إن

عثالطر،سللر(صهوعلىالوطة،معرمحهمنعادمحاهدأoو)،السجنداخلَنافلا

لدىواحدكلمحدهاالقادالأككممحررأ،أفضتوقدكدتالاجماعةاكقفاتان

المسفح.ابظليهمثارمحهكلكمالم!ثروعةمنفرةَيملكقرلب

الضفاتهذهبحكمالمثروعةليالاكساعوهذا،وجهانلل!قةايفأ،فاولكن

وأا!مرلأاوالمحلةراتمنأوابطقة،داتمنهيالقاي...المحلةأو)العلاللة،الجزئة

..لملدلمخلةلملدظممةلفذى(نتالجهامنيكوندالمساواة،مطالةعلىنطوىإنما"اعمالحي

المههمنفذالمسنح،ابظلخلالتحفلالذيالوطقالإباعثملتحتيم!قلماهذلانوضا

ليدشمرالقَالوسطىللطفةالموخدالففطنحت!ر،بم!قولن.الجمععلىالمنطر

مهمهانهيأنعلهاسكونالطقةهذهف!نو!لاَ.الجاريةابورية6المسرولرجطإلعاكل

نموثروطوكسريع،ويلهو1المالراسكأمهمطر-!عنالدليالزاكمافماناليرية

الأعلىإلىمثدود!محالةلاإفاقوسطة،طقةهيحثهن(فافىلك".الداخلة+الدياث

6دمور!كونلمةنماثرإ،غرريصورةستشجعلافافىلك،وعكماسهحي.صور!لمحكم

الجمبركة.لالحواجزالأبخة،المزاحةمنالمحصةالوطغة،البرجوازيةنمهةعلىمكثولة

إفىوأخرواالبرولظر!ا.صفولىلفخمالحغع،طرلقعنشساهم،أفاويالعكى،

الاملاحطر!عنولسها،الفق!ر!الفلاحينطقة6!عة!!فلةة55لثريكشسرَع

ما،طقةدقومأن"ومنذالمخة.ا!موىنمةقواعدةقاهةففتقدلكونوهكذا.الزراعي

د6ماشرشجدل!ناابورإ،كيلإثعالللمخمع،ابورلةالمماعحلةراتاليلك!

المفروفةايدال!واتح!ر،داعدائهاالإطحةاىاليرية:فعالعهاوماد!محوىهي،وفعها

ألعد".محالإلىلدلمهاالقهينفسها؟عمالاتائجوتكون-ابفال،فروراتبحكم

ماركسلا!د!لىالقالفكر!هذه،الجزائريالاولرلي،الوسطىالطقةعلىنطبئوعدها

دلك،واحدآنلطدوفحأننر!دلمنماعشر،اكسعالقرنليالفرنسةالبرولظرداحول

هذهعلىضفيالقوالفرور)الرسطى،الطقةولاددهالأركهالذيللعملالورلهةالام!نات

يقولثدماعلى+لالاتحار+إيموسطة،طقةهيحثمننهايها،لالحجيالأخر!

Amilcar Cabral.طحةيقزرنهدلارادياَ،!كون(نيمكنلاالاتحارهذاولكن

لق1لأAالِجزاِلور!مسقلكحلقالمخرجولذالملدلمخلة".ةملدلظممنموليالموىعليت

والممةداخ!يا+.خرارلمالوطغة،المطالبلعهدالحارجي"لملحوارعلثحلأنعلهاسكون

الهفذ.رلكيحفر،وهو،!دلهالذي،الأرضتحتاطفي،للفججالاتاَه!سنانهي

العوز".

586



الكظبخاتمة

ليكسبتدالداخليالحواروهاهوجديد،منالشمطاء+"العجوزضلتتدهاوالوم

؟حدثماكلللاليمم!كانهلبل؟قوتعاأمراذلك!نفهلكدة.لمدعاتحدوث

مزيدايمغيآخرثحيموف!وعمممليلكونلأنجديرةافؤلاتهذهالح!ة،إن

لوثرهمنافدلىيحققأنيمكن!نثكغيرمنال!بهذاإنرالاسخماء.الفحصمن

محدودةتالجأجلمنأطولوتتاستطلب!نتالمهمةهذهلكنجديد،منصتإعاد!تمت

هو،كطلل!ليالعامالمسعىأنذلكلها.ثعمةلاجزلمحة،لسعطة،!عحد*ت،ا!طملطلب

مرة(ولحرركماالن!ثرلاعاد!صالحاقماس!،وطلالزمناخارأمامصمدثدانهن!دو

منماحيوماالمسفلة،الجزائرياريخالمداهيالمسارإلىعالرصخلاللمنعام.ل!ثكل

دشطعدلاايسصغات،شواتخلالاللاد،مصرعلىغعوركلاتلقتدراجدية،حوادث

عف"-المحلقالجزائريالماضلذلكاشرجاعيتحلعل6إعادالطمألضل،دشكلرالب

ابل،نهىليعايةخدمةليوسلة!نالعففىلكطعةأنعلىايثعدمع،+المسحمر

الملافى!نقدالعفرلك،ننذكرانيفيلهنا.ْالجزائريال!ثبكلتحرءروغايةوهيالا

ن!والمد.السلميالكظحوطرقجمعوسلاللإخفاق!د،الشعبهذاالأقمىواطلالأخرر

أعمى.ولامحالها،عفايكنلملمنهلذلكوالأخلاصة،الساسهةللمقفطتخاضعاعماأ!ا

الثوريالنففىلكاشخدامليتجاوزاتيوجودهاعرافناحتىأده6الإثارينبديوهنا

مردبههي،معاقهةليئوانلمالجزالًرية6لثوروالعسكريةالساس!ة6الطدأنإلاايوري

ألدا.تناهالمولكنيلا،وال!دلد

الجماعاتارلكتلأالقالاجراصةالأعمالللكإلىلملةيمتلاالحرريالغفذلكإن

وحمثها.ليوغرتفرووةأعمالكانتأفاركمرحةولااشحياء*ولهاالإسلاصةالارهاالة

يينعخة-زاعمة-وجدتتدافا!عقدالق،القاصرةايحللاتللكل!ننا،ومن

الكنالطهرفيكافي"لاضحهجهلعنلكثف،الجزائريةالوطخةوالحركةالجماعاتللك

الايلاهويةلركبطلابمامطلقا.!ملةالأخرىإلىإحداماتمتللانضضطردعلىقفان

6لرية،الجزالوطنهةاطركةف!نلا،علاتةأيو!فقدوطة،مرجمةيأىالمسلحةالرادي!لة

لطيكنلمالذيالوطقالمطلبىللكظحالطويلللمساركاستمرارلراكميسعاقضمنندرج

دينمنأنويدو.ومطالذاقاعنللحهيراساسانمطاولاوحدةوسلةالنفامخدام

واثعرالاياريةالسخهةوالأعمالايغحاتدلكممموعإخفاءليتماديناأتارلك،أسهالي

وأصايها.توقانهاواستلهمتالوطنةالحركةلا!شعتالقالأض!ة

الظلةهذه"ساخة،اجواءود،واحدةيو!قةدمهرتتدالمخلفةالمزاتللكإن

ليأوسلوكاتمليسواءالوطةالقضةأجلمناكفلبنعمق،لشكلطعتالق5الررلآ

للعدالاتجارلماعادةالأمرونستدركتداركأننغيالمفطر،هذاولطوباعاهْم.فناقم

ليالسقوطدونالكظح،لذلكاطضارىءالعطودسجهلالوطقايحرريللكظحالظلي
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جداعديدةنماذجدوجودديحالموضوعةالحضقةأنفىلك.المسرةلتلكالمقرطالمديحمننوع

المتبرةالأدلةوالإتاجاتابوعة،الفنةالالداعةوالأعمالالمثالهة،الإنسانهةالسلوكاتمن

إلىوالم!نا-الاعاررديأقيفاومنجممله،لثعبصا!اهلحمةيلعة،دطرقلثكلالق

واحدرجلوتفةوقفواالذينالعلمورجال،المانال!ب،لل!ثاعر،-المسلحاثطروجانب

الوطهة.ايحرريةالقفةإنجاحلماعمدانهليكلمعبًين

عنككفوأن،الجالبهذايالاتجار!اْخذانالجزائريةالرعهةاياْريخعملةعلىإن

فعهااتمرناطروبيثالمحرداقيرهعلى،وابريالطويلاللادلاريخعهاغة(ناءالاقمار

لتمثملأيغا!ءولكن،القتالميادينعلىلقط!ممرلااكريخمعالمإنخسرناها.أو

ابعد!تكملهكذا.وحضاريةثمالةإفافىتفههاوأفالىالفكرلههاأبدعالقالأهاكن

.الجديدةأجياباتوارلهاًنيفيالذىاكريحي+التراكمهـ+الحضقي

خزنتإذاوالاكداءوالاتجارللاشريثادنارات!كونأنيجدرأخرىألعاسةمعالمإفا

إلىتملالقالذالةالرمنبمجموعة!زودأنيفيالئلبلاد،الجماعيةالذاكرةداخل!دورها

العلمعالممنوالنساءالرجالمنمحموعةالسماسهة،والزعاماتالعسكريةالماداتجائب

وهخحةأسبخاءةعلىلأبخالناالمد!ةاير!ةلخمبذلكقتمأنالمدرسهةالبرامجوعلىوالظفة.

والمواطة.الوطقالوعيليوالجفلالأبعادالمزدوجالوعيدلقهمخلالمنالعالمحةعلى

يوجه!االطويلاالوطقال!حرحلةمنالمورولة"الورة!افة"أنأيفا،ا!مولويجدر

المسلحةللوقالعاكبرفةإعطاءبسببالقاليابعدفىلككمافبث!كلإلههالفملم،والمسلحالمطلي

للعملة.الآخرالوجهثك!ثفوهناحلها.القالإيجالعةاليمرعوهذاابطوية،والأعمال

اككاكأجلهنوالألهمالطويلالمخاضلذلكلويجاالجزائريةالررةلكونفظرالالفعل،

فهجاأملىالذي"ا!طعةمدأ"لرفتقد"اليرةثالة"ظنلوطق،1والاسقلالالحرية

بالفعاية،بنوا،والذينالاسقلال،لعدابلادشؤرنعلىالمحاقوناثمررونموالهعلىسار

يثيء،كلليابظرطعاد!الاسكراو،علمحالاتمناس!عهمابكل"،الطاولةقلب"ساسة

الاتماء.رممارتوالزبلألنالولاءا!كسب!عةفيالسعيففاعةالأمرزادوقد

الايتمرارية،العدامدسبالمحاقة،ايجاربجمراءعمل!ةكالىدشكلتحدثلمهكذا

لمالذمميوالرلي،ابسجمللتطوروضمانانشروولنيعتبراناللذان"التاريرايراكمو"

وي!ثكلل!ثفايثاالجماعةالذاكرة!قدتهكذابكظءة.تحضقهدالام!ن-للأسف-يكن

والملالشكوكسوىالمغطرب،اتر،للشبابغلفلمالأمر،فايةوفيهعالمها.ثعورىلا

إلىالأمورلاعادةكضرورةوتأنطويلمجهودبذلهوالآنيلزموماوابورة.ايمردإلى

الطرقيمعالملتوضحالتمححي،ابقدى،المجهودهذافينساهم(نويمكظالطبهعي.محراها

هذاضمنندرجالطععةهذهإنالوطهة.الجماعة6للذاكرالحققههَالمعالمباستعادة،المسلوك

استفذقداًدهدتالايدعيلاالذىهذاببح!اايعلقةيالنقانصالاكرافمعلكن،الأفق

بهرا.فىلكعنييدهودلالموفوع،مبهودات
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الطبةعدوربعدابوررأتالقالمسجلةوالشهاداتالعديدةالمؤلظتبمدون-ركمإتا

الجزائرية.ايحريرحربلتاريخالفخمالملفص!فحاتمعظم!لةعن-كانامنالأولى

Benjaminسورنجامانوضعهاالقابهلوغراناطن Storallمدىعنعامةنطرةلعطي

للأتجالكمهةرالنزارةللهمةالواضحالاشمرارعلىثوكدإفااياريميي.الائاجفىلكنوع

الثهاداتأواطواطرأوا!امعي،الحثأوالأدبىالحالاعمالثكلليسواء،الفرنسالألفي

والسهاسةالأيديولوجهةوالحساسهاتالاتجاهاتد!وع،دوعجالال!فىلكأنكماالذالة.السرأو

لرنسة،جزائرأجلمنهوادةبلاالم!لحينطرلىمنعهاالمعبرالسطسةالموا!ينثراوحالق

يكلاتزينإلىواًخ!اابرمنللاسحماراكهضينإلىالانسانة،الرعاتذوىاللرالنإلى

.(FLN)الوطقايحرررجهةتامتأجلهامنالقالمضهةجالبإلىواكاعرضوح

رويبر-شارل:منكلإثرافتحتابجزةالتلخهصهةالأعماللعضإلىالإثار!ويمكن

Charles/(أجروون Robert AgeronأولريولعداهرجماوجونJean- Pierre!لالاود

والفلين3Bernard!لروز/ءهلبرنارالمهمةا!ماتوكذلكاءنعه!،Junquaصل!ا

eلولر/ Lever،ء+ه!هورنألش!صوأخ!ررا!لاول/Alistaireنذكراًناًيفايناومجدر

Henri/علاقهونريإثرالىغتأبخزالذيالعظميالعمل Allegلحةليصدروالذ!ي

منهامعددعلىتحويكماايوليقليدمزارةتمهزوالذيالجزائر،حربحولأجزاء

!دةلييسامواأنالأجزاء،فذهالمؤلفينفؤلاءالمعبةالنةكانتوقدايوفحة.الرموم

اطزدينشاسةعنالدلاعأجلمنالففةإرادقمالاحفاظمعالجزاثر،حربكاريخ

جوركي/جاكانَهج،علاقلهونريمعاكساتجاهوليوالجزائرى.الفرنسيالشوعي

Jacques Jurquetنفسها.السطسةهذهفدالطويلةمرافت

رؤيهاعنللايعحماراباهضالاتجاهإلىتميأخرىحسادحاتعبرتقداًخرى،جهةمن

ا!ممعإطرليالمردكبة6لمالجر،دانةبالحموصنفسهاعنألمحتوقدأ.مؤلظتعدةخلالمن

منمشلهمتحرريوعيعلى!لىلمواقفعنعبردعفهمأنكط.الجزائرينضدالامحمارى

نأشجاعةبكلاسطاعالهـكم(دولالال!ردكالالجزائر،قساوسةفرئ!س.المسحةالأخلاق

.2المسهحيلجاناطادفيمنآخرينداكداءغيالذىيصو!ه،!دع

أدياتبدورهمأنتجواقد"الفرنسهةالجزالر"(نمارل!نأوئك،منالنقضوعلى

)Bول)3المسلحةالسريةلالمنظمةكحلقماالأديياتللكلينبجلى.عزيزة Oتافاكانالتى

العصكريونأدلى،جهتهمومنمحب.عدةمؤلفياًلهمقد،الوقتنف!ليوالان!الممعت

تجاركموالمحلقةوالمفملة،الولرأب!ثهاداقمالجزائر،حربفيانحرطواالذينالفردسون

الاحئين،قاولليأصحتالق،الفرنسيللأرشفالولانقةالمخزوناتودأقيالمتوعة.

لعدةموفوعا!نتتدإيفانا!فاقهاتف!نوأيخرادات.الش!دلكمف!دلشكليكمل

ايعدد!الوجوهتدمتوالتى،المظزعينالأساسنالطرفينكلامنوئللوثهاداتمحابات

كظعلينيثهاداقم!قدع0891X!د،الجزائريونواصللقدجهتهمومنالمظطعة.للذاكرات
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و!رعديدةاباضلينمساهةوكانت6لرية.الجزابورةقادةيعضتنايتداءاياريخ،؟لكلط

عنمفدأمعلوماتالذالهة()السرال!وعرا!تبعضباتلمتوقدابل،هذاليمشوتة

مهدىفيالعربماالدكل،كصسات،الجزائريةابورةدوالمؤلر!الارزةالوجوهلعضحاة

ابهجية،يالصرامةال!ثمالهبفغلالطريقيرالتاركيابحثهاهوواخيرا،.رمضانوعان

عح(دذلك،انهكط.الحديثداركلناليالهامةاياريم!ةالمرحلةيتلكالمحلقايلخميوالجهد

0891,نذالعريهة،داللمةالثألفيالاتاجأما.الجزالردةالوطةالحركةكاريخىدةلييساهم

معظمانإلايالموضوع،اقمواتدالمشارتةال!بلعفى!نلاراله.يسهانلالاتفقد

وقدجمامعنن.داحيناواحداثعلىوشاهدين6لر!نن،جزكابيدعلىكانتقدالاعدارات

المركرانوددور.،6لرية.الجز6الورصلمؤلظتعدة،المجاهدينلوزارةالتالعاجمادقحفنشر

لمها،ليمسولةكرر،ملفاتأعدلد،الوصايةبفسالتالعالوطنةاطركةصلللهحثالوطق

الملقاتإلىاثملمةالأعمالإلى6الإثاريمكن،المسوىنفسوليعلهـا.يطلعمننطرول!

وتاعدةللمعلوماتمملراتملوالق)وله(،للمإهدينالوطةابظمةطرلىمنابظمة

الجزالرية.اليرةصلالعلميال!حثيرتةوضروريةمهمةموحدةمواضعللراسة

يؤاجداكريمييةالرلالقةالممادرمنوالواعدالضخمابجمأنإلىالايثارةتجدروأخ!روا،

لثورةالوطقالمجلسلجلساتا!فرلعضتملكالقالجزائريةالوطةالأريثفاتلي

j)الجزائريةللجمهوريةالمؤتتةاطكومةولجلسات)هول!(الجزائرن (GPRAالودائق'كذا

ابجم،هذاإنملاحطات...(.دلالر،مراسلاتثقارير،ثكلليالمؤستينلهافيالداخالة

مادة14أمادة91منمكون4،!وسةليالوطنعةالأرشفاتكرمر!مرلىتحتالموضوع

الجزاثردة.للبمهوريةالمؤكةيالحكوهةفها3والجزالريةلثورةالوطقدالمجلسلحلقفها

ولل!اتحثاتإعطءمنريب،للاسمكن،الوللألقهذهليوعمقادتيقااطلاعاطنهذا،

والحكومة)ه!(6لريةالجز6للورالوطقالمجلسكلثهدهالذىالداخلياسارصلإضافة

المؤستن.هاينعملطريقةعنمعرلةيخحناماوهو،((GPRAأالجزائر!ةللجمهو!يةالموكة

نها:!ضوهذهافامة،الولالقلعضعلىالحرفمنتم!عايرسرخلالومن

منالولائةراللجان6القادإلىالماهرةمنووأ9جويلة01لي،الموجهةالرسالةأ(-

هذهكالتوتدالجزالرياللجمهوريةالمؤتةاطكومةجملسرئسالممهعاس،لرحاتطرف

المحلقةالتوجهاتئحديدالمكلفة4+الههـ"لجةالثهرالاستدعاءوراءمنالرسالة

(.NAالجزالريةلثورةالوطقاجملسلثكلعلىالعملمعاتحيادها،المزمعلالاقرا!هجعة

للرسالة.ال!ملابصن!ثرإعادةناولقوم

إلىالحكومة(وصلتتدخطبروةازمةأنللوزراء،الأخررالاجماعخلاللاحظت"!مد

مسدود"طرلى
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الوطقوالمجلس(GPRA)الجزالر!ةللجمهور!ةالمؤكةالحكومةإلىأدعالاح!ملم"ولما

لفسهاوجدتتدالحكومةننأعغاله،لضعفو-دالطمنجرىة؟)ولول(،لليرة

+.مشلولة

إلىوأدعوكمللحكومةرئعسايمفئكلهامسؤرلماقيصأ!ولىالطروف،هذهولي

مطعونع!روالجزائريةلثورأوطقمملسلشكعلمن6ابوريم!واالاَجالألربلىالاتجماع

مايلي:الأضرهذاإلىوسوكلد،

اطالمحن.للوزراءالجماعةالاسقالةعلىالمرالقة-أ

.جديدةحكومةلثكعل-2

مندكظخا!لهق،جديدةوديلوماسعةساسةعسكرلهة،لاستركعجةلوودنا!زويد-3

شوات.هسنذشعاعلىلرضتالقالعظمةويايفحاتالاسقلالأجل

علىالمؤتةالحكومهَتحصلأنإلىبمهامهمالمامضمانحالماالعاملونالوزراء"وسواصل

الردمالة.هذهوإللاككماتجماعكم!تالممكلفالمسلحةا!مواثوزلروإننمها.

جمعالمعلوماتولاعطالكممهقكمليلمساعد!كمخدقكمرهنسبقىو(داماعدي*إن

بمهقكم"القاممندتمبهواحتىالمفد!

9591"جويلةأ8يومالقاهرةلي"حرر

المجلس""وثسإمضاء

195



وتد.الجزائريةلثورةالضاديةياهمناتألمتالقالعممةالأزمةمدىعنثتحدثالرسالة

للثورةالوطقللمجلسوشهرااهـ04+لجة"!الاجتماعاتمنأثهرلحةالأمرلطلب

الأزمةهذهعلىبسرعةللنلب(جانفي18إلىديسمبر46)منالجزائرية

إثرالصدرةالولانقلعضلمنوللإشارإ،.جديدينهؤسسا!طوبنصوصبقهادةفهاوللخروج

JAلأYويحلقدالذكر،جدير!طرايلسليالجزائريةلثورةالوطنىدالمجلساطاعةالدورةهذه

:بباطموصها

!يال!:المعودةسدمان(،)الرائدأحمدقايدالسيدوقدمهامرقونة.عفحة32ذاتوديقة-2(

."الجزاثريةللثورةالحالم!للوضعنقديتحيل+

بدايةعلىمزيثرايعد،الجزائريةللجمهوريةالمؤقهللحكومةب!ثدااكتدابص،هذاإن

والحكومة،الوطقايحريرج!شلأركانالطمةالضادةيينالعلاتةسحكمالذيالحلاف

لي"والمتفلةا!كوهةإدار!أسالهبابصهذاليانقدتوقد6191.جويلةمناتداء

ال!لطةلرمزاخرامأىوكيابالكلاسكة،للمعاروطقادداردوريةمداولاتغاب

تحركاتحدوثمع،نفسهالحكوميالفر!طرفهنحريةبكلالمخارالمركزيةالشرعية

الأيثاءبقوةفهمكلأعبحبحهثوزير،أ!تيه،رقابةللايهنها،لنسهقبلاففملةوزارية

أعفاءعلىقكميبثكلالولقةحملتوقدوو(.ص:)أنظر*الحكومةداخلحكوهة

العملأخلاقهاتمعقلاثمغرراعتبرالذ!،الحكومةأعضاءمعشةدأسلوبفددة،الحكومة

وكذامرلمحة+م!ب"اقاءوكذانخامها"درجةليلفاوتيخلاتفيالسكن!8اثوري،

فيايإوزات،!لكبثدةالوثقةحاكمتوتدالطلم.عبرعديدةبسفرياتالوزراءقيام

لجة"إنمثاءالوليقةلقترحثمةومنسوءا.الإدداخلالجالدالفدائننوفعهةلزدادحين،

)3(.الأملاككلكملك!ةثت-)2(ايحررر.جهةأملاك-ضويم)4(أجل:منالأمةحسالات

.عالمصوجمحوزروكل!مرفتحتالموضوعةللأموالالمالم!التسصعنكشوف!قديم-

ليتوالأأنعلهاالقالمرةالملاحظاتضوءعلىالسرلطريقةالكبرىاططوطوفع

نأ"نجدلابقد.منلشقلمبدورهاالهأ"*لجنةأعمالأنكما)ص.17(.ها"الإدلاء

لشطحأفااعقدتالندوةهذهل!نعملها،وموفوعطاراٍلهاتحددالتىالرعةبالودهقةليزم

منافسدتللأمورالرؤيةهذهإنثيء.كلوتحددثيء،كلليوتحكمثيء،كلكقناًن

نفسها.لصنهانحوتجهالق(CNRA)الجزائريةلثورةالوطقالمجلسوأهلةسلطةابداية

كانتاثهر،لحةلخلالمرفة.!نتأشفالهافا!ةأنلوماأمراسعكونذلك!نوتد

دط،رجةلادطريقةفاقأييحدثأنددونالموال!،الوملينقضيوبمليايخذةا!مرارات

!ر(.)ص.غامفى"مطمحأوبتةفةلأ!وصدلاغررهأوالجانبهذاوجمموص

و!تجهإصلاحاتايظهمي،الجانبلإملاحالممزحاتبعضلقدعالولقةولتهي

لجمقالعسكريةا!اكلوكذاوالممرب!ونسليالوطقالتحريرلجبهةالسعاس!ةاله!اكلتجمح

الحارجيةالممثلهاتدينالولهقالردطوكذاوالفريهة،الشرق!ةالحدودعلىالوطقالتحرير
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ا"ثما*يكوناستشارىلمجل!الفوركليالانشاءأ!ا،*لقةlyودمزحالجزاثرية.للورة

محاولةأيأمامالعدووجهليابابلعلقأن*عل!هاالقالالقالة+،6الأجهزلاطارات"ملرسة

(جهزةبينالفملفرورةعلىايأكدتمأخراو.28()ص.اثاثة"القوةيئ!طمالانثاء

ايمذي"الجهازلقطالأخررةهذه(مجتولذلك.)اطكومة6وأجهزالأللان

.!و()ص.الألالان*لس!اسةوالاداريةالسطسةالجوانبليالوطقالمشوىعلى

عملةراتالالدمكرىلالغاد!عزفىهاالولمقةاقرحتقد،المسلحةابطمةكصلمحماأما

طارينلاشخدامالمالليالاسقاط"عملة-البريةالطرقعبرتم!نتالقلالأسلحةاكرود

)ص.31(يا"عبرلالمؤونةوفىودلنظمه!علأنلدفلاالحدودليايمركرا!شاما"أطنب

لثور!الوطنىامجلسطرلىمنوايفذيا!مولالممزحاتللكبعضحالتوتد

والمر!ةالشرتعةا!دودعلىالوطقايحريرجشوحداتتجصعحدثولاثل6لرلة.الجز

ايحريرجش6قادوحدةالفمة،مشوىعلى،تولىالقللأر!نالطمةالصد)طن!ثاء

الجزائريةلثورأالوطقالمجلسدور!ليايا!المؤسمالةابموصلانولاثمل،.الوطق

للأنالان"،الأساسةو*ابظمالجزائريا"للدولةالإنقاية"المؤسةليرابنلةR(،3)ه

للجمهوريةالمؤكةوالحكومةالحزبمنكللعملالملاحةمحالاتحددتابموصللك

إلى91منأعفاثهاعددقلصإذجدا،ض!قاالأضرةهذهملاحةممالامحوقد.الجزائرية

هئةلواسطةالوطنىايحريرجشعلىباشرةغ!روسلطةسوىتمارمىدعدولمعفوا،13

وكذاعسكر!ددورتقومامحتثمومنم!تها،عززتالق(،EMG)الطمةالوصائل

دخالاٍقرارانإلالعلا،تمتدومالىلهبعبرالجوبجهةلغقرار!نوإدا.ساص

نأكطممزحا،كانكطيتملماللادداخلإلىالحدودليايمركزالوطقايحرووجش

.بورiيرىلمولايالمطلالقبرليحضلم"اسثاريممل!"إنثاءاكراح

ليابظماتعنللخميلقرير":!كلميمفونةمرتونة،عفحة37داتولقة3-

لرنا*وفدرالهةدوذلىالمفرب،

ليللألالانال!طمهةاهاكلللتهالذيالمشوىعنهمنةمعلوماتبالقدمالولقةهذه

ابجزةوالأعماللل!ضلين،الفعلةالأعدادوعنلرنسا،وليلون!،وليالمنرب،

ليمثلاقامنكبرفرن!افافليالرامدرجةانالولقةاعبرتوقد.المطروحةوالمثكلات

ولونس.الممرب

"إنايالة:الإث!لةيطرحابصل!ن!رلسا،لها!مامالواجبالعمللط!ة!حلقلمحماأها

وصدمنللهدفالسماسيالحريفليتفللرنساليفهاالثبخميالقالأصاسةالمثكلة

الثعة.قىاعدهعنلعزلهس!اس!التلفمهأمعلطللهومالعدووسطلىقي!هيفهل.المنالمة

لاضعافللعدوالطعديةالهاكلعلىالهومظولأنلرنشانالمةعلىكحينهل(خرى،لعمار!

اخدمةمننوعضومأنعلههاأنأمقضق،غرأومشحلايعدرلكانامالحر!ةإم!دمه
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لعملا!اممنتمبههدظرولى!تمغوهورعا.نااغرلتعر!ةع!حكومةمعيحاملالذي

رعا+)ص:،(طايعاوامحستعدمدةالإدلودسهةتالسلطمعالماحهودحبرمحبر.ديلوماسي

لي،بمهامهمثامواالعريةالهلدانليالجز!نريةللجمهوريةالمؤشةالحكومةممئليإنوأخ!ا،

العامالرايلدىمعتبرةلسسةلعلا،الجزالرية،6الورتمحتوتد.العمومعلىمحم،محط

AI!تامتلقدوايبرعات.المالاهرات،الاعلامويعلاللعبرايواصلدعمهعنلهاعبرالذيي

اطاع!ةالمحلةالظروفحسبكل؟ا،السعوديةالعردةوالمملكة14والأردن13،لظنمنكل

نأإلىثلا،القر-!،يشرالمددهذاليالجزالرية.6للورلعالةمسالد!عندالحررلا،

السفمالذاكرمنلقطععلىالجزائرلماعتجصضريهة91هوثصلرمنذانثأتالأردن

لابس!ةاما.العسكريةالمدرسةليترلمينلتكولنقامتكما.العموميابقلووساثل

بماوالدللوماسي،المالىالدعمعبر(كبريشكلالجزالر!ةللورةمساندلهعنعبرتد16للمنان

كلتامتكمالهنانة.عائلاتاسقبتىطفلا042ل!وايكفللللابخينمعوناتمنقدمه

وز!االعسكرلةمدارسمادجزانر!نقر!ينلتكوينلدورما18والعراق17سوريامن

الدللوماسة.والمالدة91المالهةالمعولةعنلفلاهذالالأسلحة،الجزالر!ةابور!دعتا

وزارةمقر،ا!ماهرةليثوويلأفالظراالمفلماتلينخامةم!نةتحتلممرانوأضرا،

يذلكالمصريةالعاممةكالتوتدالجزائرلة.للجمهوريةالمؤتهللحكومةاطار!ةالشوون

فىلكلراوحوقد6الجزائرية6للثورالدللوماسيللجهازالأوجهالمحدداطارجيابثاطمحور

أذولات،الاقامةلصاريحالسفر،صازاتالتأش!ات،فح)تمليطيعداتانشطةلين

الدولجامعةمعةالعلاتإدارةوكذا،السفاراتمنالعديدمعيالالصالاتوانتهاءابقل...(

الحركاتنخلفم!لبمعأسويالألرو-التفامنلمنظمةالعامةالأمالةوكذاالعر!ة،

الشاطهذالكنالممرية.السلطاتمعالولقالطونإلىإضالةطعاهذا،الالريضة،الوط!ة

ه!اكلنخلفلينالملاحاتصلدالصراعلحلقم!ثكلاتحدوثغررمندتميكنلم

نقطةطرحعنأعلاهالمذكورالوطقالتحرلرجهةقريريتوانلمأيفاوفاالجز!رية.6الور

للجمهوريةالملأكةالحكومة"تمظأنإلىمشراالجزالرلآللجمهوريةالمؤكةالحكوهةهعخور

يواجدوالقالعر!ة،الجامعةولدى)الممرية(ايحدةالمرصةالجمهوريةحكومةلدىالجزالرية

."القاهرةليمكت!اختصاصمناصلالهكوناننص!ن6،هرwالأفامقرها

ailzابظروجهاتليالحاداطلاف!ن،الموضوعهذا+وصل Ljljالقسممشولملين

يدعمونالذينالجزاثريةللجمهوريةالمؤتةالحكومة(عضاءويضةيالظهرة(اطارجهة6)وزار

منهيالعرلةوالجامعةايحدةالعرلةالجمهوريةمععتانادار!اٍلأنالقاللةابظرالوبهة

.!(ص)عمومها"لي6لريةالجزللجمهوريةالمؤتنةاطكومةاخحاص

للشؤونوزيرا!نالذيديافيالأمينالسعدأنإلى6الاثارينهمي،الدالةمنولمزيد

القريرهذالي6،مرمنبهرايثيهىتدالجزالرية،للجمهوريةالمؤكةالحكومةلدىاطارفي

ألناءالوزارينسمهافمهشومنالجزانربةللجمهوريةالمؤكةةالحكوممعالتسقدفمىمن
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اللقاءاتلضةرإلىايحدة،للاممالطمةالجمعةدوراتإلىالمعوثالجزادريالوفدتشكيل

القريرفقراتيعضهامشعلىالأحرلالقلم!علقاالقريريتفمن،أخرىجهةمنالدولهة.

دلكوإحدىعاس.فرحاتالسهدبم!طهيال!دةاًنويبدوايافرات.هذهعنثحدث

الأعلليكماناطارجهةالمثؤونوزورأنإلى13،المفحةليبايحديد،!ثروالهامشةالحلقات

الوطقالمجلسدورةليدارتالقلبظثاتالثفويةا!فرأما915.مارس15فذمسقلا

نأإلىيدوماعلىكش!رو!وأ(جانفيأ8إلى9!كوأديسمبر16لينما)ابصدة6لريةالجزللورة

لدىالمودعالأصلولكنابقاط.منكلماوصلالأخ!رو!ابقطةصل!وفهحاتلَلمقدالمجلس

لليوةالوطقالمجلسلوراتلنقاشاتالشفويةا!ضرعلىإلايحوىلاالوطنةالأرشهفات

6291.مامميولي6291ففريولي،6191أوتليبطراللسابصدةالجزائرية

إلى9يينماابعقدةالجزانرية،لثورةالوطقللمجلسالطديةالدورةعنصدرتلقد-5

مرقونة.صفحة194ضمن!وجدوهيدقةوبهرعديدةولانق6191أوت27

وبمكن.المدروسةالو!ائقلنوعوإلىابظيثاتلراءإلىثشرالشفويةا!ضرهذهإن

حول)ط!هضأ(الجزائريةللجمهوريةالمؤتةالحكومةلوزراءالمختلفةالظريرإلىالايثاوة

الحارج!ةالسعاسةحولأساساكمحورالذىعاسفرحاتالرلهسلقرير،أقسامهمنثاطات

هذهليندارالذيالحلافحوللقريروكذا(،GPRA)الجزائريةللجمهوريةالملأتةللحكومة

المحراءمنجزءليالأخررلهذاالترالةيالمطالبأساساوالمحلقيورقية،الرئشىولينالأخروة

حول،الحكومةرئسلتدخلالمكملالقاسمكرع!قر-ررأيضا،الودائقدلكودين،الجزائرية

للثورةالوطقالمجلسإلىالموجهةالرسالة:ثلأخرىولائقأيفاونذكر.ايضانمفاوفات

والق،Turquant/دوركونليانضدوالذمميالوزراءمحلسطرفمن(NA)الجزائرية

ه!ةإلىالوزراءنفسطرلىمنالمرسلةالرسالة6191،أوت12ليالمجلسدورةليقرأت

اسقالها.إلر،6191جولحة45لتاريخإلهممراسلهاعلىكجوابس!MG)العامةالوسائل

المجل!وعلى(GPRA)الجزاثريةللجمهوريةالمؤكةالحكومةعلى!خذالأولىالرسالةأما

طرفمنايخذةللقراراتتجاهلانتحجزينللوزواءدركهط)!ولضأ(الجزاثريةلل!رأالوطق

يندويلالرسالةوأومتلداخلها.نوفشتالقودالممثكلاتالجزائر!ةللور!الطديةا!ات

:-يقوملأنالجزائريةللور!الوطقالمجلسمن،طاحطلهتأنإلىوخلمت.الجزائرىالصراع

عبروذلكت،نتيالقالعغويةالاجراءاتواغادايدويللاتراحالقائلينمعاقبةأ-

ا!مسة؟اموانالالاكاراخذمع،الاتخاب

القرووذلكومنطراللس،لورةهنذمراسلةلكل6لريةالجزلثور!الوطقامجلسظارا2ٍ-

EMGالطمة/الوسالل!ةإلىالمرسلةالأخروةوالرصالا6لريةالجزللورةالوطقللمجلياثملم

ص:047(.)ه!س*الجزاثريةلثورةالوطنىللمجلساللاضةبا!مراراتإخطارنا3-

ة!لينلارالذىطلافlإزاءالمحتجزينللوزراءالحهادىالموتفتظهراثانةالرمالةأما

ليلهاجاءومما(.GPRA)الجزانريةللجمهوريةالمؤقتةوالحكومة()ضأولولالطمةالوسانل
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منمزيداثطلباساسةمشكلةيعتبرالأمرهذاإن.العاموالرأىللح!ملحدىبحثابفسة

.كو()ص.لرلسا*ؤابظمةأن!ثطةلكللعاللوجطأجلمنايحديد

حولقرووههيالجزالريةلثورةالوطقالمجلساتح!ذهالذيالأولاطعارهوهذاكانوقد

الوطقالمجلسإلىالموجهةفرلسافدرايةلومات+نالرا:ألهراىالذى،العامةالسطسة

العسكريةالمواقعضدوسلحمهاشردعملالفمامم!د!ايحينهإن)هول(،الجزائريةلثورة

ويضعفابفطفي.المسوىعلىفادحةخسثريكهدالذىالنوعمنيفرن!اوالاتصادية

تزايدلمالاعقاللس!ة-)1(:أنعلىيرهت91ه!أوت25قرلة"إنقائلا:القرير

الحالة-)2(6شهةكلكلهملرنساليجزاثرىالفال!4اصهحرتد،محسوسيشكل

المداخلسجلت-)3(،هائلبشكل!عززتتدلرنسا،ليوكذلكالجزانر،ليلثناابفسة

قواتعلىلرلسادالايقاءإلىالفرنسهوناضطرلقد-41(.واضحةزيادةلرناليالمالهة

5))الجزائر"ليللعملموجهةكانت .,30))x-لقر-كل"لخمنمرقونةةصفح67ذاتولقة

.!وأجمالفي!وفيمؤرخوهواطارجة،الشؤونوزار!لشاطعن

المؤقهللحكومةاطارجةالمفلاتنخلفأن!ثطةحصلةيتفمنالقرووهذاإن

،اللداندعضلي!واجههاالقالمعوداتعدو!توقفقأ(.PR)هالجزائر!ةللجمهورية

اًتلصعولاتإلىكذلكالقريروأثارلرالكو.نظامحكمتحتلرزحالق3إس!ا!اليخاصة

ل!دعف!لالأمري!موايةحكومةدوجدحث4الهايانلطالجزائريةالحكومةثمالةلواجهها

ود7وصو!سرا6،وإ!يرا5،ايحد!الولالاتفيأما-آمعوية.الألرواللدانمع!ضامن

واللاجنيندالجرحىالمحلقةالإنسانهةاثكلعلىاكدالقروولان8،الاسبهددا!ةالهلدان

والمطلة.البرلمالعن،النقالاتنحووجمهفقدايحسعسيالعملأما.فاكالجزائر!ن

العملهذادعمليالمسامةاجلمنالعردةالديلوماسعةالممثلعاتاشفرتوقد

الجزائرية،لثور!الك!لوماسيللجهد"المعززالرد!ف"مننوعالذلكيشكلايحسسي

.اطارجليالوطقايحر-!جهةلمساعي(كبرثلايعطيبح!ث

Enricoأ/مالايأونريكولهيقومالذيوال!الاطاصالدورابصأوفحوتد Matte،

الجزالرية.ائورةلصاع9،ايطالهالي

01عوالى!هممنجرائريلاج!هي!محثالضرقهةألماناام!ةإلىأ!اوأثار

الألمافي.ال!ثوعيللحرليالأيديولوجيلكئيررخاضعطالب

يينماابطقة،د!لىمحمدالسعدلاقامالقالمهماتالر،الفحصيذاالقامتموقد

لميهبعاجللفغايومةعلىحثمما،العامنفسمنجمولرود9591وأوتجو!لة

الجزائريةدالمثالةنهااسفادتالقايسهلاتأيضاالقر-!سجلوتدلرلين.ليالألالان

آصاليتحل12،الدوصمالكن".المؤتمرحزليقاد!معالمالمةالطهةارطمتدفمل16الهد

المؤكةالحكومةلمفلالمنوحةالم!لة!فلوكذالحةالم!الجز6لرتيههوقهالسبخامةم!لة

الوحيدالجزائرىالممثللأدهنالراخاعة،م!دةللأدرامميكانت+!مد:الجزلريةللجمهورية
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الجزانريةللجمهوويةالمؤقةالحكومةضدالموجهةالانقادات!نت"مهما:أنهالمددهذا

(GPRA)،)اططر،لاتوسدقمحردتجاوزأنالحالهة،الالروفلي،يخفيلاألهإلا؟بررة

يايدخللأنفشانسمح"إتالأمحر.اأمحرمفاقمهامنيدلاالوضعةيعلاج!لايتنالذي

علىلالحفاظفقطوقمسكينلورناإنقاديثيءكلقبلابشملةالروحلذهمدلوعينلديكم

اسكايكمعنالرجوعيفرورةأخويةروحككلنذكركمانحريمين،للوطنالعلعاالمملحة

لقديرلاحدعلىالضليشكلالمؤهلة،لثورةالعلعاالمؤسساتلدىلطلمدكمضمواوأن

الوطقالمجلسجلاتليدارتالقابقاشاتو!عكس!(.)ص:"المشكلةهذهلمطلجة

الوسائلههئةبينايوكرةالوضعةالثفوية،ا!فرليالمولقة)!"*ء(،الجزالريةللورة

ما6belt،الأضرهذهكه(.P)ه!الجزأئريةللجمهوريةالمؤكةوالحكومة(،)ء*س!العامة

إلىأحيانايملوثشكلاللهبكألشةنهالالقالأسثلةأماممحرجةدفاعةوضيةلي!نت

ورئه.الحكوميالطاقمتجاهتدخلمنامحرعنالمادرةالانقاداتوكذا،الاحراجحد

الطمةالوسائليهمعاطلافحدةمنالكللأجلمنجاهداالأخروهذاحاولوقد

(EMG)ذويال.خلالىأيللأركطنالعامةوالقهادةاطكومةيينأيدايوجدلمأنه*؟كرعنكما

دتبرللأر!ن،العامةالضادةنظورففيطمار.،عاد!تعلقحادثمحردهوحملماركل

هنأمااالجش.كتعلقأخلاق!ةلأسبابهإعادددريدفلم.مسلحتمردمننوعاالطارقضة

لال!دة.بورقةتمحورقةيمحأنيغيومالسطاالراعهذا!براطكومة،نالروجهة

القالظدة!لكلهكواخذهالهاولسرلفتها،الحكومةلكناسقايهاتدهتللأركانالعامة

2(!و)ص:مرض."لثكلعملت

الانقاداتأساسيشكل(GPRA)الجزائريةللجمهوريةالمؤقةالحكومةصلطةفعفإن

عبرX1%1أوت18جلسةليالمطاففايةلياسقالهاقدمتوالقفدهاعادةكوجهال!

ناٍأعمالها.عنحالبعرضاطكومةقامت،أيامع!ثرةمنامحرمدىلعلى":رئعسهاثخص

منابتداءأمامكم(علنف!فيولهذا.منقبيساقليابظ!قوضع،تدخلهليمدينyص

ليالمشاركةليحراأعضائهامنواحدكليمبحوبذلكانتهتتدالحكومةمهمةأن،اللحظة

الجمعة.هذهليعضوابممهابقايثات

ودالإجماع.892()ص:الظدمة*الحكومةلثكل(نإلىأعمالهااداءلياطكومة+وستستمر

قراءة*بعد:أنهفحواهاوالتىأوت23ليعودةدنعمارطرفمنالمقدمةالومعةدقتم

يقرر)ه!*ح(ا!زائريةلثورةالوطقالمجلىل!ن،دارتالقابظثاتفوءوعلىالقرير

لريقشكل،أيامللا"ودعد*أعمالهجدولليالمداولةويواصلالحكومةاسقالةعلىالموالقة

خدة.بنيوسفدنالسهدرناسةتحتحكومي

الأجهزةدخولمشكلةفهيابظيثاتليالمثاركينشاغلكانتالقالأخرىالم!ثكلةاما

والفورىالكاملبالدخولا!مائلينبيناطلافكانحثابلاد،داخلإلىلليرةةا!مادي

اب.أعلىاعراضهمعدمرغم-الذينوبين،طمهـ(N)اطدودوجهش(GPRA)للحكرمة
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جزن!ةرمراحلعلىتم!نلالضرورةوينطيصعبالأهرهذامثللنفذاعقدواْ!-

العملة.هذهثلي!قرزنامةاىتحددلمالأخرر،وليتدرجة.

الوطقللمجلسالدورةهذهخلال،الثورةهاكلتالهمكحلقفرارات،عدةانح!ذتوفد

لي:وتمثل)ه!*ح(الجزالرلةللثورة

لطقمدىبمتا!عةمكلف(NA)الجزائريةلليرةالوطقالمجلسميهبثصنن-

ذلكوتثكل.للثورةالعلطاهماتلقرارات(GPRAالجزالرلهق!للجمهوريةالمؤتةالحكومة

.دوداودوعمر!ليعلييحي،بنالمددقمحمد:ا!دةمنالميهب

لهاالداخليواينىاليرةسروبحسنا!لفةللمثك!6دمةالديالم!!ةمكلفةلجنةإن!ثاء-

،ء(RA)الجزائريةللجمهورلةالمؤكةالحكومةرثسعضويةمنثكونوهيابلادداخل

الطمة(الأركانثياد!الأعلىللقالدةلايعينللريطعامينوئملينايسلحووزور،الداخلةووز-!

السادسة(الولاية!فط-

الأخرىالشةالولاياتمعا!واةقدمعلىولايةالمشوىإلىلرنسافدرالعةكرتة-

الوطن.داخل

اللىورةهذهإلرحلىدتالقالطمةلالسعاسةوالمحلقمفحةكوفىيالمرتونابمىويعابم

إزاءخاصةإلثارةمعاطارجةالسعاسةA(،3)الجزائريةلثور!الوطقالمجلسعقدهاالق

لفكك!و"تجهالقدوغولالجرالساسةوإلىالجزالرية6ابورتجاهايولسهةالساسة

معالساصةلمورا!هاتماثىمحثلابةلو!وإن!ثاءالثبعنوعزلها*ل!،الألالان

تمكن+لمالق*!لاهالألالانلعانههاالقابقائصأيغاابصتولكما)ص:13(.رغباله+

Alماويوحدالورىعمبالنذيةعلىتادرةعضدةوفعمن UT%ص:ايديولوجا"فلين(

عارجمقرهااتح!ذتاىليكثلالألالان6قادليالأساسي"الفعفأنإلىالنصويشر(16

الع!كريةالموة"أنالص!كرى،المشوىعلىابصيلاحظكما16(.)صةالوطق+ايراب

؟لكولكنالتمثطعملاتإلىكروي!ثكلكلجعوهذالناقمت.تدالمالجهاتلي

لمالعدوةاطواجزومثكلةاطارج.مناللىوالتمويلدالسلاحالتمويندقصإلى-درجعاًيضا

48(.ص:)*المسلحالكظحفيحمدىليثولرأفامعتحلى

"لرغم(له:لىوردإرالظؤل،منلقدريحفظالمحررابصل!نابقالص،هذهلرغمولكن

ةلىلابالرلنا!سمحالقلابجاحاتكللطويلاشوطاضقتدكفاخال!ن،العديدةابقائص

أرول!وتاهاطركا،قيهالهاجهيخبنيالذيالعملابمىعددكطثمة".لكلالمسقل

ولددفصه.بحلالمطالب)ولء!الجزائريال!ثهوعيالحزبإزاءوكذاوالاسراللن،الجزائر

أسلوبيحددالذىالمهدااندتذكررهااللادخارجالوطقايحريرجبهةعملبدأحدد

ويشراطارج."ليعملهاإيهتحكمأنا!ايفيدالداخل،الم!لحالكظحجهةعلىالعمل
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الحريلالعتادالداخلىدالمذولالمجهودلهذيأناطارجليالمذولةاجمود"على(نه:إلى

الشعب.وبحد!خدهةليالمجمعةالأموالدوفعأنيخميواله.ودالأموال

)ص:كز(."الكظحرلكقويةليمساههاحالةليإلا!ررلااطارجلياصخدامهاوإن

ددويلهواساسعاهدلاجمققأنلهاريدلقددولة،الالساحةفييالمطلوللدالعمكحلقلماأما

وجهاللواعالضقالإطارمناطروجإلىيدعودالردسادملب(ن":فىلكالجزالرىالواع

هاومن.العالمليالسلم6مهاذرقدددرلةمشكلاإلىالجزالريةالمشكلة!وللأنودلك،لوجه

درغمجمهثال!ليلتوسهعهاوالواعيوسعدالهديددنىوضيةإحداثليمملح!ا!أقي

ويعاللتجدأنيمكنالساسةهذه"أنإلىالولقةولمحلمى"حللفرضليدخلالعالمحةوىا!م

مؤ()ص:"الثمالةإلريضاكاملعلىtاJالولودحاجانبقطوعينتجندتحققها

مستوىليطكالجزائريللراعايدويلةالارادةلهذهدنفذاالمطوعينتجدعملعةلكن

اططةهذهتجسدليللحاون6المدعوالهلدانأيدتاالقوايحفالاتايردداتلسهبرمزى

..(رافمعهما.عبرالمطوعينأوبكتقللالماحوالممربثونىمنكلرلض(يفاويسب

6دورليدارتالقابظشاتخلالللقاسمكرملالام!دالظيثلةاطملةهذهملاطةإن

يلي:لمحماسنرىكماك!24فمفريليطرالل!لي)!(6لرلةالجزللور!الوطقا!لى

إلى22بينماالمنعقد!،)ه!س(الجزانريةللثورةالوطقللمجلسالاس!افة6الدور-6

طراللس.كوا2!فرى27

!فضيأنالمطرمنالقللضانمفاوضاتتالًجعلىللأطلاعأيعاسانحممةدور!!نت

يأنفهم.الجزائريننمصرلكريرعاماسخاءنالموالىاكرإطلاقوتفعنالإعلانإلى

تلالجعلىولا(ولنوي/لاهليالمججزيناطمسةالوزراءالداهاالقالموالقةكالتوقد

لي3المؤرخةالرسالةقرأتوقداجتماعأولعدال!دايةفذأ!لمتتدالمفاوضاتلللث

الا!فاقاتإن"لمحهاجاءومما:الحغورعلىاطمسةالوزراءطرفمنوالموتعة4كو2!فرى

للثورةالوطقالمجلسوممادقةموالقةسوىلطرلاالمظوضاثهذهإلياتهتالق

ورسا.علناكانيزملكيعلههاالجزائرية

حكوتا".طرفمنالمبرمةالالفاتاتهذهعلىموافقاعنرصالعلن،الموقعوننحن،

منالعديدطرحعناولْلةهذهصللابقاثاتالمحلقةالشفويةا!ضرتوانولم

وضعوتداك!شات.خلالظهرتالقالمواقفليايانرواحهاناوايخولاتايساؤلات،

معد!ثاْفاالمفاوضالملظتبمخلفيحلقف!ماالصورةفيالمجمعينطويالوينكرم،دحلب

ا!نل،العسكريةالمسائلالصحراء،وري!ة،'I)الأقلاتملفاتثلالفردسيالطرلى

اسفتاءالنار،إطلاقوقفالعمومعة،السلطاتنطموالقالي،الققالحاونالاضادية،

نأعلىوافق.الفرنسيالمفاوضالطرلىلابخلالقالتازلاتاوضحواوكلدالمصر(.فررو

دالعتالذيالجوهرعلىحافظولكنهوسط،وحل!سوية،الواقعدكانالمبرمالافاق
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رئش،للقاسمكرعاعبروقد.الجزائريةابورةلاسمالجزانريةللجمهوريةالمؤقةا!كومة

بقوله:الجزائريةللثورةانتمارثمابةإلطالمتوصلالظئجأنايفانليالمفاوضالجزالًريالوفد

نأكطللفاوض.أمافاللجلوسبدلعهمأحرجواالفرنسن(ندتفلاتصارناإن8

أجطتوقدوشعبها.!را!اليموحدة،جزائريةددولةالاعرافلييفلأيفا،اتمارنا

الجزائرية.السطسةأمامالأ!ض(العلم)إيثهارالعدو،فاوراتجمح

ليأنهنعلمقحنايراب،وحدةبد(ومنها،بادئا،لعضففتقدالظوضعميةناٍ

الصينحالةوهناكللقسهم؟ثعرضالهلدأنإلافويانديانانتماررغم،المنعةالهد

ف!نوللتذكرابجة.هذهاتزاعاسطعاوإرادكناكظحنا"ويففلوإندونسها)فورموز(

41(.:)ص."الإقل!مأطاسأربعةتشكلالصحراء

ايوتعةغررالانكاداتولكن،توالىالانقادات!زلللمالجمح،يكاعهلمالرأ!هذالكن

أتا+اكبرفالأول.المعتدلينأبرزمنلاْنهماعهماالمعرولىوعام!،مهركليعنعدرتقد

وكذاتماما.وافحالساكرإطلاقوتفحولابصوحتىاًخذنا.مماا"بهرللفرن!حناًعطظ

الذيالملف"أن:رأىفقد،اكفيأماأص:133(."المصبربقريرالمحلقلبصبابشةالأمر

حكوقاأن،لذلكالأساسيالبعنه.نقولهأنيمكنماأقلوهذاجيدا،ملفالهسباقدم

بعدلهمالكن)ص:146(.*متسرعدشكلالمظوفةهذهتمتفقدالمظوضة،إلىأسرعت

طرهـثمليمنإل!هاالمتوملالاثفاتاتعلىالموافقةإلىوعاسمهريمنبكلالأمراتهى

.(GPRA)الجزالًريةللجمهوريةالمؤقةالحكومة

ويعض(EMG)الطمةالوسائلههةأعفاءمنكلالراديكالهةالمعارضةعنعبربنما

)الولايةنامروالظئد(الأولىالولايةأمنلحفراطاجثلالوطنىايحريرجشمشول!

ايحريرجشهاخصالتىملةالمطهيللجدالارةإلالأبهرالنقطةكانتوقدالحامسة(.

ايحريرج!شتمركزتحديد:ليتفلوالتىابفيانليالموقعالا!فاقليس!'ALN)الوطق

ايرابإلىالحدودج!شدخولر!ضوحريهه،تحركهحريةقدمعمحددةأماكنليالوطق

وقفالفاقدطبقمناتداءأثهر،4إلى3بينماتمدالقالالقالهةالمرحلةخلالالوطق

أحالاكانالذي،النقاشلكنالمم!.لقريرحولالعامالاسحاءإجراءإلىابارطلاقاٍ

ن(اعتارمنانطلالا":ايالم!الداخليالقرارتق6291ف!فر!ي27لياتهىمانجا،

مسائل6عدوجودعنكشفتقدالجزائريةللثورةالوطقالمجلسليدارتالتىابقاثات

المظرضات،طورليمازالت

مراجمة،إلىفجمسائلدوجدالفاوض،محلالقظيابداخلدوجدأنهمنواتجارا"

الفرنسي،المفاوضمعبالا!فاقوفىلك

العامةالقادمةالمرحلةخلال،للطرحقابلةأخرىمشكلاتلوجودأخرىجهةمن"ونظرا

L')المسلحةالسريةابالمةدسائىبقمعيحلقماخاصة،للمفاوضات OAS)؟
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مواصلةإلىا!زائريةللجمهوريةالمؤتةالحكومةيدعوالجزائرية6للورالوطقالمجل!+لان

.الا!فاقاتمحوىتحسينأجلمنالطمةاولدمةالمماوفاتخلالجهودها

الحكومةف!نالوطق،ايحريرلجهةالأساسةالقوانينمن612ا"دبمقخىلانهلىوداك"

()ص:ك16ابار*إطلاقوتف6معاهدإمضاءمفوضة)ه!!ق(الجزائرنالمؤكة

منكلاصواتثملينضدهأرثعةمقاللمو!ا45بمجموعالقرارعلىصودقوتد

علىالأريعةهؤلاءحرصوقد.ناعر(،منجلي،ملمانالكوهوندوندومدين،)الكولودل

المجلسليالأغبهةبقرارملتزموندأفمدمريحهممعالسليدمويئهممعنىودفسرالفاح

.(GPRA)الجزائر!ةلثورةالوط!

":يليامهلمحجاءوقدجدا.مقمهاأمحركانالعامللرأىالموجهالحتاميالطنتمهزوقد

22لينماطرابلسلياسثنالًهةدورةلي(CNRA)الجزانريةلئورةالوطقالمجلساتجمعلقد

الدرنسهة.الجمهوريةحكومةمعالمفاوضاتحولابقاشرلعد+كوأ.2ففرى27إلى

الجزائريةللجمهوريةالمؤتةةالحكوم!وض)!ول(الجزائرية6لبورالوطقالمجلسف!ن

(GPRA)احتواهاالقالجملةأنإلىفاون!ثرأص:177(."الجاريةالمظوفاتلمواصلة

إ"يجدد!*ء)الجزائريةللررةالوطقالمجلسأنعلىكدتوالقالأصليالأولالنص

5أالجزائر!ةللجمهوريةالمؤتةالحكومةلطثمه Aْ)اكقدالموثفمراعاةاًلفتتدح

رم!.)خ*ولللوساللالعاهةاهمهاعفاءعنالصثر

الجزائريةلثورةالوطقللمجلسالطديةعرالدورةعنصادرةالسالعة-الوليقة-7
(CA)كوأ2جوان5إلىماى28فيماطراللسليابصدة.

الولايةثملووكذا،الدورةهذهحفرواقدللتوالمسرحمناطمسةالوزراء!نوللعلم

اطاصالعملجدولعكفولد.السجنمنخرجواالذينالآخرينالأعفاءعضودالأولى

الجزائريةللجمهوريةالمؤفهالحكومةمنالممزحالنصعلىالاطلاععلىأساساالدورةلذه

(GPRA)اثووةتحقينأجلمنالوط!التحريرجهةبرنامجمشروع+:يليكماوالمعون

"ْطرابلس+برلامجمسمىتحتابهان!ة،صفتهلييعرلىلعوفوالذي"الشبةالديمقراطعة

الجزائريةلثورةالوطقالمجلىلأعفاءالنصمشروعيز!دمحمدالسعدتلموقد

(NA)!امقرريمف.

بعضولتوضيحابصمشروععلىليعل!قمراتعدةلايدخلللةلنأحمدالسدتاموقد

نأيفيوالذيابد،مسقلايقودانيخبعيالذ!لاطزباولاالمحلقةخاصة،المسائل

تولىأنعلطالذكلي)*لاول،س!الشعيالوطقالجشدشأنوكذلكطلاثعا(طالعالهيكون

الملثطتيؤطرانعلطأنكط.الوقتنفسفيالوطنىاباءإعادةومهامالعسكريةالمهام

الأمن.وحفظعالدلابمهامالظم+بخلمنمواتعهايأخذالمدعوة
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الجثىيينايمزسحينممنة،يرة"فخلال:قائلافأضافيلةفيالسعديوانولم

لينعموضمناحالهنراهمالتلاليوذلك،عيمانههكلانفاكدحكونإذواطزب.

الحاية(السلطاتدينكداخل)افطراب،الحالعة.السلطات

الوطقواصشالحزبليايثلو!كليالدولة:6أجهزللالةكدلاسهكونابهايةلي

.الأجهزةدلكمنجهازكلتحضرينعفيفشعئا،ثاإذا.اطامةوناقالاسأول،لا(الشعبم

،الحزبششكل":تائلا(وضحيعدو!ما)ص:77(."غموضايلاحقايكونرلن

لثخا.لثئاسلطاقالمحوالولا!اتمعلحا!ش(نعالافىلك،قيولكنذلك،وشفعل

(.78)ص:"الولاياتمعال!مليالطونالساسالميهبالمهمةمذهويتكفل

أحدللسدالمطولايدخلتدملقدالاسقلال،!دالوطقايحريرجبهةم!نةوكشأن

ن(و(عقد،للحربكجيزعرلتقدالوطقايحرروجهةإن*:ايالم!الايفاحلومنجل

.الحزبلانلهذا،ونظرالدوتا.يحملقدذلكلأنفرورأ،إ؟ا!عدالألالاندعثإعادة

ليدذلكممالىأوععتقدكتشخمعا،أفيحهثأجدر،فىلكأنوأعخدفرورةالواحد

القهيالريفةالقوىأنيوفح(نعلىالمذكورايدخلحرصوتد)ص:"ا(."4694يعة

قدايحريرطرلىاطامةالمهز!هذهإن":اطزبهذاثلالاتجماعة6ا!ماعدشمثكل

للاحزنا؟رأعاليثكل)نهالعدو.علىاتمرالذيالوحهدهو،الفلاحدكون(ناكفت

)غروايقلينالحفر!ننابافلينالىالرجوعنعيولاالأجهزإ.مشوىعلىنسهانه!نني

الر!في.الومطلي6المتمركزالولاياتمنمشكللأعددنااً!ملإن.الظرلِن(

(.)ص:01+السعاسوندا!فالينالعملليالالقمرار!نهميالهلى!دو،الموضوعهذاولط

لا"الواحد:اطزبلفكر!الداعمموضهمهرىالحصدعدالسدأعلنأيفا،جههومن

كموعفم(ننهعيواحداحزداإنا!ممة.منالهلادسعبقالذيالوحداطزبدأءبختي

أص:301(.الثعب"

ابصمشروعليوردتالقالنقالاتاسقلالهةلكرةانقدت،والمنطقالاتجاهنفسولي

القاثمرحاتلىنالأخرو،وليوزروي.م.نجليالسعدانطرلتمنوفىلكلبقاشالمطروح

هشوياتعلىالعر!ةللنالاجباريالحلممد(حولالدينخررالثخطرفمنمفت

ح!تقدوالقظ!ة".القنعةالطمة،للأداراتايدرجميكعرب"بدأوكذلكالعامالحلم

2ء91.جوان2ليابعقدR()م3الجزائرية6لثورالوطقالمجلساجتماعليبالموالقة

لكلالإسلاميالد!بمعرلةالمحلقةالمواد"دضإدخالالمحلقاكلثللمقترحلالنسهة(ما

دعالممعفىلكدحارضأندونالطم،الحلممراحلكلوليالجسين،كلامنالمسلمينالأطفال

إليالومةاحالقد)!ول(الجزائردةدلررةالوطقالمجدسدان81(،+)صالدياناتيقة

للجمهور!ةالمؤخةالحكومةطرلىمناثمرحالنصمشروعلىنوهكذا،.الساسيالمكب

المجلسطرلىمنلالموا!ةابهايةدطيتدلاولالألالانلبرنامجوالمحلق6GPRAلريةالجز
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حولابقاثاتتمورتوتدمشك!.أى!حرضهانيدون)!ول(الجزاثريةللورةالوطق

yهادئة.أصاءدالعمومعلىوتمتالفمهلة،ايل!اتيضأوالطمفةالأمور

الالفعالاتلارتلقددالأشخاص،لحلقم!ثكلاتعناطديثددأانبمبردولكن

الساسي،الميهبلييايصات!عل!لماخاصيشكلحعةشاتالنظ!لتفقد6.لثد

الوطقالمجلسومهمةالمؤتمروالصاد(،GPRA)الجزالرلهةالجمهوريةالمؤيةاطكومةومصر

السدوكذلكونجليسلهمانوددونالكوم)وخامةالعض.CكRهالجز!رالةللرر!

أماجديد.فريقلصننوالجزائريةللجمهوريةالمؤتةالحكومةاسقالةإل!دعواعاس(لرحات

حينلىاٍدقالهاعندالوالقداحد(آيتطودال،دبندعلب،يزيد،)خضر،وفهمآخرون

سراأريعلاافيأعقدتائلا!"دحلبسعداوفحالمدد،هذاولينسعسة.جممةالضاد

موالقين!نواناالهعصالاسقالة.مسؤونتحمللردلمالحكومةإنلكم(تولعنعاحكوصا

لأنأراثكعنللدلاعفالناالوطعة.منددالعفىلكدمعللمولكنلردية.اسقالاتعلى

لفسولي137(.)ص"Uيدطومافملىالذلنأولئكقملمنسهدلينلالواالمسوًولين

!زالومالرنسا،معJالصاليدائمالزالمااطكومة:+إنلائلاطودالابئ(فافالساق

الجزاثريةللجمهوريةالمؤقةالحكومةعلىالاقاءعلىيجبرناماوهذامشكلاتعدةلوجد

(GPRA))منائور!إلىالداأدطرلملكقاسقالة.عنتحدثال!عضإن.أخرىأياملضعة

هذامنلالرعمالجزائرلة،لثورةالوطقالمجلسألدموإدا،بحتةتالو!ةإجراءاتفظار

إلالس!لأنللحكومةيمكنلاإرالائج،تحملأنعلههلمن،الحكومةإتامةالإيفاح،على

الجزائريةلبورةالوطقللمجلسلابسهة(ما)ص!أ(.اجملس*أمواتثكبرضا

ينديوأدهلهجديدةدورأبرممةالغروريغررهنأدهطرباليناعتبرهد،)ه!(

رممي.ثشكللمهقهحدلوفعاطزبمؤتمرالصادانطار

الرهانكانولد،لشكلهوحولالساصالمكتبحوللاطموصابقايقتم!روقد

إعلانمنبدءااللادليالأمورزماملشلممدعوجهازيحينيحلقالأمرانعلناإدامعتبرا

ساسة-6لقاددفضلهأعلنقدبوضهافمحمدالسعدلمناطموص،هذاوفيالاصقلال.

إدارةعلههاصهكونإدعسكريةا!اولكنسعاسةسيهون6ا!ممادهذه"تاللاعسكرية

ميهب،!شكيمنادلاوألضلاطدود،علىوكذاالداخلليلالأول(الوطقايحريرجش

ص)"وعسكريةساسهةففميان!ادداندداخلها،يكون،عسكرية-سعاسعةإدار!لشكعل

)012.taiيمثللاحثبهرالساسيالميهبدشكلةدوسهعاقترحلقدأحد،آيتالسد

مالسهد.!ن؟ااٍولكن.وابساءالطلةوثملوابقالاتأيغاولكن،الولاياتقطنط

ايدخلينأكبهةأنإلاأرسع،لشكعلةأجلمنلدورماداضلادتيوضالى)لومولى

!ففليهمبوف!وحابدواقدسد(الكوموندونيومدين،احد،تايدطويال،في)دحلب،

المسؤولينب!لعادالمطابةحدإلىدحلبدهبوتدونسجمة.العددمحدودةقهاد!لثكهل

لييكونلاأن!كرةومعالعددمحدودةقادةمعأدايثخمها،*:القادةهذهمنالسالقن
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بينمنوبخترها،جديدةليادةمعأنا7*أ.نذمسؤولةلهمكالتالذينمن4iاليادةهذه

جماعة.6اليادككونأنعلىفقواالجمحولكن913(.)ص"العراكعنيعدابقواالذينالرجال

لالضامولولكر(الةينيحي،لنبوداود،.مالسدمن)م!ثكلةلجةكلفتابظ!ق،وإلر

لشكلةحول،جماعللخروج*(A)الجزائر!ةللثورةالوطقالمجلسداخلياششارات

طرلىمن(ك!أ2جوان5لوماى)اليومفىلكغدا!تدمالذىالكريرولكن.الوطقالمجلس

كاملا:القريردصلهليولمحمامهمها.لياللجةيفشلاعرلىقداللجةلاسميحيلبنالد:

أدلتتدالمجلسلأعضاءالعطمىالأغلةأنبينأجرياها،القالاتثاراتخلال"من

الادارةلكونأنينمي)64*:اكليابحوعلىعلهاالمطروحةالمثكلاتحولياَرائها

للورةالوطقالمجلسدورقيلينماالألالانليالآمرة6والقولللطةالوحدةالممسكةالضادية

محدودة6الظدلكون()2أ-الأداسة."النصوصتملههماإطاردالمؤتمرينصدأنإلىالجزائرية

لثووةالوطقالمجدلىانصادداريخ)64"قعولا.ا!رهوشعةالرقم-)3("العدد.

السنة.فايةتجلالمؤتمريفقدأنيخبفي-()5"لاحقا.سهحدد(NA)الجزائرية

فوءوعلى.المجلس(عغاءكلآراءإلىاشمعنالقد،القادة!عونبممثكلةيحلقرلمحما*

كماابلثينأعلحةعلىالحصولعلىثادرةقائمةيموتكمنمزحأنحاوباالاَراء،للك

يمثكلوفا.الذينالأخوةمنمقولةككون

المهمة.هذهليفشباأتاأمامكمنعلقأنالواجبمنلكن"

.:914()ص"اخرىلجنةلمنواأنابظشات،لغإعادةلدونعلها،نمزحويايالى،*

تلألمةعنالالماحرلضيحيدنلاندومدين(عهاس،)خضر،ايدخلين!ضإلحاحورمحم

بمفق":لقولهموضحاالأعضاء،لليموالقةعلىحملتالقالسعةالثخماتأص!اء

المحفرليجاءماعنيثئاأضفلادأنالقاضاللجنةأعفاءبقرارميزملأنامقررا،

الذيالحادثمعالالسدادحالةاسفحلتوتد.)ص:431("عل!كم.قرفهالذيالشفوى

يعلملمانهي!دووالذىزدرىالكولوظ!دكمانتالقالثلا4الحويتلاتTولىكشت

إدركوأ2جوان63دورجلسةرلعتوتدسما.الجزاثريةللجمهوريةالمؤكةالحكومةفاب!ثاً

المجلىيأعمالالمحلقةالشفويةالمحاضرنهيناإلىسوءا.الأمرزادالذيالحادثهذا

الجزائرية.الوطةالأرشفاتهؤسسةلدىودعةالم(CNRA)6لريةالجزلثورةالوطق

الحكومةانسحابعنولاالسطسيالمكبأعغاءكصنعن6فكرأىلطيلامحاضررهي

الأخ!!هذهأداءدلالنقالصالمحلقا!رعلىالحويتعنرلاالجزالرية،للجمهوريةالمؤكة

مدىدبينمحافرولكني.الجزائرية6للورطق)اللمجلسالاَخرونالأعضاءكاأدلىالق

الجزائرية.الير!ثماداتموىعلى!شأفاوا!زعايراكمةواثمضاياالش!ةالراعات

الجزائريةلبورةالوطقالمجلسداخللابقايثاتالمحلقةالشفويةا!ضرخلاصةلنما،

ليالمراراتحيارهساوجوانبيخلفو!وفحأخرىمعلوماتإلىالومولمنتمكن)ه!+(

علىاشحوذتالقالرئعسةالملظتبمعرلةأيفالسمحكماالجزانرية.اثووةماكلىهرمقمة
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!هم،بشاْفاابظثاتوكذلكماتولوهاالقوالطريقةالوطقايحريرجهةتماداتاقمام

التىلبظلثاتالحرالطالععلىايعرلىمنأخ!رواوتمكندداولوها.التىالمشكلاتإلىإضالة

يض،وأولئكهولاءكدخلاتعبرتخل،انأحانايمكتو(يضا.المطروحةالاَراءونوعجرت

وبينواثممبماالمطولةولين،والمعتدلة6ايمثددبين6ايدخلاتكلككالتمزالقالممزات

...الذاتعلىوابطوبةالآخرعلىالمنفتحةولينوالعامفة،الد!هقةولينوا!زية6اباثر

وزارةيأريثفاتيحلقوهوبممادرهعنىبهرآخرفجموجودإلىالإثارةوتجدر

الأريثفاتلمرلىتحتوضعتوالئ6291-كصأ!ر،لهطيالقاطارجيةالشؤون

لجبهةاطارجةالشاسةاعمال*اسمتحتيوجدافامالرصدهذاإنكووأ.ليالوطفة

يالضطويمم"6291-5491الجزانرلة.للجمهوريةالمؤكةوالحكومةالوطقايحرور

الورةأرشعفاتالمعونمحالهليحرب،محمدالسهدقدمهاالقثق0الوممموعبهرولثكل

رسائل،دقارير،،إدارية!عيمات)مراسلات،ئقالو0مننوعهْممموعةودشملالجزائرية

لجيهةاطارجةالم!لبعنغال!ها،وليصاثرإ،فولوغرافهة(ودائقص!ة،ودائقلرقات،

الحارجة،الشؤونلوزارةالمركزيةللأدارةأصلةولائقعنعارةهيوجز!ا،الوطق.ايحر!ر

كانلماالاداوةصرنظامعنمضدأمعلوماتالولائقهذهودعطي6.لالقاهرهقرها!نوالتى

ايشقدلخةالحاوجيا!مسمالوطق،ايحريرلجبهةاطارجيالوددايوال!:عدىيصمى

(()ه!!ضالجزائربةللجمهوريةالمؤكةللحكومةالحارجهةالشؤونوزار!وأضرا)سح(وايفذ

(Iوالماديالمال!ايسبمالطملين،إدارة،العاملينحجمالظهمي،،!كللحلقامى)....ودوجد

الشؤونايسلهح،)الداخلية،فلأخرىوزارية(تسامعنالمالرةالقاروويضالوللألق!لكيين

،(UGTA)الجزائر.بينللعمالالطم)الاتحادثلأخرىنظماتأو...(الاعلامالاجماعة،

(.الجزائريالأحمرافلالل!(،GEMA)الجزائرينالمسلمينللطبةالعامالاتحاد

العنهةالولائضةالمصالرهذهتحوياتعنمفصليعرضقمناإنأمافا،ابليطولوسوف

وإمدارات.ابحاثدعدةللضامخاممادةلعلا،دضم،وهيجدا.

المهمةهذهليجزئةمسامةإلاصإنهذال!تالجديدةالطعةإنالقوليمكنوأخ!را،

6.1إنالجزائر.ليالوطنىالتحردركأحريخu!بةليوايمثلةالمراسالمعبةالطويلة

وتمحصهاوفاكهناالمالرةللمعلوماتدققاوقمهطلاحثين6عدمسامةيطلبالمشروع

وليصبةالمهمةإنمماثر.عدألاددل!القوالثيداتاياحةالأعلةالودالًقعدىبخاء

الجةللثهاداتممادرعدةداخكاءيهددالذيالحهاةفطق6!مساونظراعاجلةالولتنفس

الجزاثر.حربمصيرعلىوالرواالأحداثللكصعواالذينالأساسع!نالفاعلين

هذامواصلةيريدونالذينثصرفتحتموضوعة+شهادةبمثالةيعدال!بهذاإن

الوطنة.الذاكرةبخاءإعادةأجلمناب!روابحث

506



مشالهوا

es.)6291-1881( Paris, ed.Robertلمراكاكلنهض!ن!ء":(notamment: Biondi (Jean-Pierre!أجم-

l(Strinelli(;:!رفل!طصكنصكل!arnممه (Jean-Francois6!ةلPأ!أ!ه+ايلأوو."تته:ثمه
Sirinelli:5-(هع)!!مJ*8691.264,;*اه pبر!ز+،ولولحلقهnمsممنه!"،!!كل+ء

,Completeه!-,Bruxellesص!ء!هى!كلطةءحاكعال!مممع!دكف!!ي.(jean-Francois)

أووأ"!05

2991,"Descellbe de Browe!ء!!)!5ل(!كلركاالكل"فيع!،م!!نم!ول!مم

dry Nord Paris, Desceilee deعن!اول!ه!نثصاله!منر4ة:(+n282ء .p ; Teiuler H

00,1 313 .p ; Bereng " (Alfred): En to !، liberti. Paris centurion, ,4991 256 p1يو,Brower

،4.,Parisضاور!مهdص!كا!4ءثكل!افى:(tienneلل!ه،ك!ول.(Bedorlds(Francois

كم!.!وا05188

.عودةبنعمرالسديساعدهمحوي!،صاعالسهدطرلىمنيداركانمدريدمكي3-

صعتصرإلىاححلسدنا"لكعدالسديساعدهكصان،الرحنعهدالسديديرهكانطوكومكب4-

.هرةالظةلىطوك!ومنالأضرهذا8منادركاريخ95941

دوزار!بخمطايطلهداريخ8؟91،د!سمبرإلىيزررامحمدالسمدطرلىمنيدار!ننويوركمكب؟-

يثدرلى،القاثرعدالسدبودوركالجمبفىلكليخلفهرلدةاطزالرللجمهوردهَالمؤ!للحكومةالأعلام

كانقداللانهةأمري!اقاهل!روركمكبمنالسعالذىاثطاما.يوثقجيررولىالسهدياعده

الجزالر.ل!عمالشلهةاللجة.وعولىبحاليروبررواثيميوعماد،2نما!حالسعدايهد،مرايطبواطةتم

صدتها!و.ليا!دمtOmarء!ا"velaلر/روميعمرالسهداعمافانشطالئ

.9591أوتإلىماىمنصسنعز!السدياعلهللو،همدطرهـالصهدمنيداوبدنمكبكان6-

الوهالي.عهدصالهدطرلىمن،9591(صدركايةإلىيدار،كاندويرا!نمكي7-

الولتلفىلىلأعماله!طياللىي!اعليثعرلفعمدالدطرلىمنيدار!ناصوكيولممكب8-

.ونبداالدالمحاركالنرولج،السويد،

.بوطروفهيالسهدلىطرمنمداراكانرومامكب9-

دوعورة.دولمحقالسهد9591صانةلىيساعدهللال،شريفالهديديرهكانلودلهيمكب01-

.Dhebbد!اروالسعدأ!ويةالألرو-الرابطةرلةغاندى،اندرواالسطة،باطموصأ-أ rالرلمحى

المؤكص.طزليا!بق

طلزيايضملنشاطهوصالذيالالرا!مي!ضر،السد5791منذ،يديرهكانجماكاردامكب12-

ضهجلسةجمر،المتحدةالأمملياللدهذادعمعلىاباسيةكذهحملولد!يلطَنذالفدرالة،

(6+ل!لههول!R)الرحنعدكونقكوالمالزيالأولالوونلا

مارس25دليهوظفهكابوبا،إلراهمالسهدال!ثصأدارولد،5891فدمفوعاكانركلوتمكب13-

بولر"د!.مولودالسد9591

1جالفيلي،عمانمكيا!ح-14 ،8S9الشونبنالرحمنمحدالسهدادارهولد.

عاس.ال!ئخالسدطرلىمن5891'(لريلليجدةمكياخح؟ا-

.5891اصبر8مناتداءبودة،أحدالسهدأدارهالذىطرابلىمكياحح-16

.قيريعمدطرفىمنمداراكان.5691سنةفذوذلك!حمكياولدمثقمكبكان-17

.5891صتمبر1؟ليبودهاحمدللسدخلفاروبحعة،حمادال!هدادارهبددادمكب-18

الجزالرةالورألصعديخارملون2لدرهلرضا95911للشةميزاتهليالعراقصجل-91
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وال!!إلير

"سَعما"أ!كمثى

عاثفتَأ!كوعئ

وال!لَح..إلكِل.

لشهاعهالمبرواصمصيا

لللتتيدل!القصقطبع

الجزائر،أأم!2-حيدرة-حمدينسعيدحي6،فيلا

1/19754210!0197541:الهاتف

120لم!7772:الفاكس

casbah@djكلنعكه-connect.com.الإلكترونيالبرلد

مو32سنةبالجزائر،طبع
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